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Jäsenlehti 1/2017 ilmestyy viikolla 50.

Joensuun Latu muistuttaa jäseniään tulevista 
tapahtumista kuukausittain sähköpostiin lä-
hetettävällä uutiskirjeellä. Jos et vielä saa uu-
tiskirjettä, ilmoita sähköpostiosoitteesi Merja 
Mustoselle, merja.mustonen@jns.fi. Muis-
ta ilmoittaa myös, jos sähköpostiosoitteesi 
muuttuu.

Vastaanottajien sähköpostiosoitteet poimi-
taan jatkossa suoraan Suomen Ladun jäsenre-
kisteristä. Jos olet aiemmin saanut uutiskirjeet 
ja ne nyt lakkaavat tulemasta, ilmoita myös 
siitä Merjalle, niin osoitteesi lisätään jäsenre-
kisteritietoihisi.
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Mihin suuntaan, Joensuun Latu?

Uteliaisuutta uuteen
Viime vuonna kokeilimme monenlaista: kä-
velimme puulajipuistossa Botanian Ystävät 
ry:n kanssa, keräsimme sieniä isien ja lasten 
sieniretkellä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa ja 
perehdyimme retkiluisteluun Suomen Ret-
kiluistelijat ry:n kurssittamina. Uusien geo-
kätköilyohjaajien Annu Jantusen ja Riikka 
Kuhmosen  avulla ryhdyimme löytämään ja 
tekemään kätköjä.  Yölaulajaretkestä pyöräil-
len muodostui eksoottisen hieno konsertti, 
ja lepakoiden yöllisten äänten kuuntelu oli 
aivan ihmeellistä.  Ikäihmisten ”Ulos ja luon-
toon” –tapahtumaa kokeiltiin Suvituulen pal-
velukeskuksen kanssa, ja Niittylahden erä- ja 
luonto-opasopiskelijoiden opastamina kävel-
tiin lumikengillä ja vaellettiin Karhunpolulla. 

Tänä vuonna aiomme tutustua frisbeegolfiin, 
ja sen myötä löysimme uuden yhteistyökump-
panin Joen Liitokiekko ry:stä. 

Yhteistä toimintaa yhä enemmän
Viime vuonna meillä oli varovaisesti laskien 
noin 70 tapahtumaa.  Myös tämän vuoden 
kalenteri on tapahtumia pullollaan. Lisäksi 
järjestetään äkkilähtöjä, jos olot esimerkiksi 
vesillä liikkumiseen näyttävät otollisilta.  Se-
hän ei mitenkään onnistuisi, ellei meillä olisi 
niin monta vetäjää ja taitajaa ja ellemme tekisi 
yhteistyötä muiden tahojen kanssa.  Tammi-
kuisen Angry Birds Go Snow  –tapahtuman 
järjestämisessä meitä oli noin 70 vapaaehtois-
ta. Lapsilla ja muilla osallistujilla näytti olevan 
hauskaa, niin myös meillä järjestäjillä.  Yhteis-
työ vanhojen ja uusien kumppanien kanssa 
jatkuu. 

Missä perinteinen latutoiminta?
Joensuun Ladun toiminta ei todellakaan ra-
joitu hiihtämiseen. Jäseniltä ei edellytetä hiih-
totaitoa eikä edes kiinnostusta siihen, niin 
paljon kaikkea muuta on. Kalenterissamme 
tänä vuonna on vaelluksia ja retkiä sekä aloit-
telijoille että karaistuneille kulkijoille ja siltä 
väliltä, helppoja päiväpatikoita, pyöräilyä, 
melontaa, valokuva- ja teemailtoja, vaelluksia 
ja retkiä erilaisten aiheiden tiimoilta, hiihtoa-
kin sitten taas talven tultua. Kokeilumieltä, 
rohkeutta yrittää jotain ihka uutta – olen var-
ma että kaikille löytyy mieluisa tapa liikkua.

Ympäristöystävällisempää
Retkeilyvarusteita on hankittu ja kunnostet-
tu jäsenten iloksi ja rahalliseksi säästöksi. Yh-
teiskäytöllä ja varustelainaamisella säästämme 
myös ympäristöä.  Suosimme lähiretkiä ja 
sellaista liikkumista, jossa autoilu jää vähiin. 
Kauemmas suuntautuvat retket tehdään yh-
teiskyydillä aina kun se suinkin käy päinsä. 
Jokamiehenoikeudet meillä ovat maailman-
kin mitassa ainutlaatuiset – niitä vaalimme.

Liisa Oura

Puheenjohtajan terveiset 
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Liisa Oura 
Puheenjohtajana haluan pitää tämän latujunan liikkeessä. Johtokun-
nassa ja sen ulkopuolella on monenlaisia liikkujia ja ulkoilmaihmisiä 
– heidän ansiostaan on paljon monenlaista toimintaa. Itse osallistun 
mielelläni melkein mihin tahansa, mitä Latu järjestää: vaellan, hiih-
dän, kävelen ja melon mielelläni. Iloa saan myös juoksemisesta. Tähän 
asti polkupyörä on kuljettanut minua paikasta toiseen, mutta pian aion 
osallistua ensimmäiselle pitemmälle pyöräretkelle ihan vain huvikseni. 
Kaiken hyötyliikunnan yritän kulkea pyörällä tai jalan, jos matka suun-
taansa on alle kymmenen kilometriä.

Eero Oura (kuvassa yllä)
Puheenjohtajana 10 vuotta vv. 2003-2012, 20 työvuodesta johtokun-
nassa puuttuu enää vain muutama. Nykyään vedän melontakoulut ja 
valokuvaillat sekä aika monta retkeä - tänäkin vuonna 3 viikkoa. Mie-
luummin niitä vaativampia, joilla vetäjänkin mielenkiinto säilyy.

Tuorein saavutus on ollut käynnistää yhteistyö Niittylahden eräopa-
sopiskelijoiden kanssa. Heidän näyttöjensä vastaanotto näyttää työllis-
tävän noihin pienempiinkin, mutta aivan yhtä mielenkiintoisiin tapah-
tumiin aika lailla. 

Lisäksi pyrin olemaan omin päin liikkeellä sen verran, että vuoden jo-
kaiseen viiteen valokuvailtaan riittää jotain näytettävää ja kerrottavaa. 
Kotimaasta ja kaukomailta, pohjoisesta ja etelästä, kesällä ja talvella, 
monella tavalla edeten.

Arja Manninen 
Liityin Joensuun Ladun toimintaan syksy 2015 ja vastaan jäsenyy-
teen liittyvistä asioista, vedän retkiä sekä talkoilen tarvittaessa. Liikun 
mielelläni suksilla, kesällä polkupyörällä, vaellan eri vuodenaikoina ja 
uusimpana liikkumismuotona on melonta. Liikkuminen rentouttaa ja 
tuo virkistävän olon. Kontiolahden monipuoliset ulkoilureitit houkut-
televat lenkkeilemään ja menemään myös kauemmaksi metsään kerää-
mään sieniä ja marjoja. 

Johtokunta esittäytyy 
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Kirsi Karjalainen 
Olen imenyt latuaatteen lapsuudenkotoa ja sillä tiellä menen edelleen. 
Kaikenlainen “latumielinen liikkuminen” on minulle mieluisaa - lievää 
vesikammoa potevana olen tykästynyt myös melontaan, kiitos Ladun 
melontakurssin. Tällä hetkellä vietän kuitenkin eniten aikaa yhdistyk-
sen hallinnon parissa sihteerin ja rahastonhoitajan mukavissa pesteissä.

Hannu Melin
Olen innokas luonnossa liikkuja. Patikointi, pyöräily ja hiihto ovat 
lähellä sydäntä, ja nyt myös geokätköily on löytynyt näiden liikunta-
muotojen kaveriksi. Ladun jäsen olen ollut neljä vuotta, joista kolme 
johtokunnan jäsenenä. Hiihto ja pyöräily ovat Ladun toiminnassa vas-
tuualueitani ja olen huolehtinut mm. Pyhäselän jäähiihdon ja Kilpis-
järven hiihtoviikon järjestelyistä useana vuotena.

Merja Mustonen
Olen liikunnallisiin aktiviteetteihin hurahtanut kirjastotäti Kontiolah-
delta. Hiihto, pyöräily ja retkeily eri muodoissaan ovat mieluisia va-
paa-ajan huvituksia. Omalla esimerkilläni - ja joskus saarnaamallakin 
- haluan kannustaa myös arkiliikuntaan ja pyrin taittamaan esimerkiksi 
työ- ja asiointimatkat lihasvoimin aina kun se on mahdollista. Joen-
suun Latuun tutustuin joitakin vuosia sitten osallistumalla muutamille 
Ladun järjestämille retkille. Tiedotushommissa, johtokunnan jäsenenä 
ja talkoolaisena aloitin kuluvan vuoden alussa.

Marjatta Partanen
Liityin Joensuun Latuun noin parikymmentä vuotta sitten. Näiden 
vuosien aikana olen monena talvena mm. osallistunut Muumien hiih-
tokouluun ohjaajana, muutenkin tykkään hiihdellä, pyöräillä, vähän 
retkeillä, joskus meloakin. Johtokunnan jäsenenä vastuualueeni on nyt 
Lykynlammen kahviotoiminnan organisointi. Tässä roolissa olen oppi-
nut taas paljon uusia juttuja ja saanut tutustua moniin uusiin latulai-
siin. 
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Ilkka Raittila
Lapsena kasvoin Keski-Suomessa ulkoilevaan elämäntapaan. Ensim-
mäinen työ vei Kajaaniin ja luontoliikunnasta Kainuun vaaramaise-
missa tuli perheen yhteinen harrastus. Pohjois-Norjassa vietetty vuosi 
jätti pohjoisen kaipuun. Lappiin on päästävä vuosittain oireita helpot-
tamaan.  Vuonna 2006 muutimme Joensuuhun vaimoni Päivin kanssa 
ja pian Joensuun Latuun liityttyämme löytyi mukavia ihmisiä, jotka ve-
tivät mukaan toimintaan. Uuden näkökulman luontoon on viime kesi-
nä antanut melonta. Myös Pohjois-Karjalan sieni- ja marjamaat ovat jo 
tulleet tutuiksi. Ladun johtokunnassa vastuualueekseni on langennut 
melonta. Lisäksi tapaan monia varastolla tavaroiden lainaamisen yhtey-
dessä. Jonkin verran olen vetänyt päiväretkiä ja pyöräilyn kilometriki-
saan haluan latulaisia myös houkutella.

Tuula Turunen
Toimenkuvani on toimia yhdyslenkkinä Joensuun Ladun retkillä Pat-
vinsuon kansallispuistoon ja siellä oleviin tapahtumiin. Vedän myös 
tarvittaessa lumikenkäilyä, hiihtoretkiä ja talkoolaisena erilaisissa La-
dun tapahtumissa. Tykkään liikkua luonnossa kaikkina vuodenaikoina. 

Martti Ossi 
Olen ollut Joensuun Ladun jäsen yli 35 vuotta. Tuohon aikaan sisältyy 
paljon erilaisia vastuu- ja talkootehtäviä yhdistyksessä muiden jäsen-
ten kanssa. Johtokunnassa olen toiminut n. 30 vuotta, josta 12 vuot-
ta puheenjohtajana. Mieleen jääneitä tehtäviä puheenjohtajan toimen 
(1991-2002) lisäksi ovat olleet Lappiin suuntautuneiden matkojen ve-
täminen aina Itä-Lapista käsivarren Lappiin talvisin ja syksyisin (n. 20 
matkaa). Näillä retkillä on voinut tutustua uusiin maisemiin ja ihmisiin. 
Lapin matkat ovat pysyneet suosiossa nykyisinkin yhdistyksen toimin-
nassa. Viime vuosina johtokuntatehtäviäni ovat olleet retkivarusteiden 
lainaus ja Kuhamajan varaus- ja ylläpitotyöt yhdessä työryhmän kanssa.

Risto Paanala 
Liityin Joensuun Ladun jäseneksi 1.9.1988 ja pääsin johtokun-
taan 1990-luvun alussa. Samalla lankesi 7-8 vuodeksi hiihtovastuut. 
Ohessa toimitin kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän tiedotuslehden. 
Myöhemmin rakentelin Ladulle nettisivut ja ylläpidin niitä, kun-
nes hankittiin nykyinen sporttisaitti. Pääkäyttäjän pesti tuli muka-
na. Eläkeläisenä joudan vain johtokunnan varajäseneksi, nettisivujen 
ylläpitäjäksi sekä maankäyttösuunnitelmia koskevien mielipiteiden 
ja lausuntojen muotoilijaksi. “Muistelmiini” voit tutustua linkistä:  
http://www.elisanet.fi/ristopla/9991kartvide1102ot2102.html
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1. Iiris / Iiro Intomieli: Pyrin osallistumaan 
kaikille Joensuun Ladun järjestämille retkille. 
Olen intohimoinen liikkuja ja vietän lähes 
kaiken vapaa-aikani luonnossa joko yksin tai 
ystävän kanssa. Minua kiinnostaa kaikki ret-
ket, joita Joensuun Latu järjestää. En kuiten-
kaan voi ajan puutteen vuoksi osallistua jokai-
selle retkelle.                        

2. Pirjo / Pekka Perheentupa: Perheesee-
ni kuuluu lapsi(a), joten Ladun järjestämät 
perhetapahtumat ovat kovassa huudossa. On 
hauska katsella, kun lapset nauttivat liikkumi-
sesta ja joskus syntyy myös uusia ystävyyksiä. 
On mukava, kun joku toinen järjestää teke-
mistä, kun itse ei välttämättä aina jaksa tai 
keksi uusia mielenkiintoisia asioita.  

3. Valma / Väinö Vaeltaja: Olen intohimoi-
nen vaeltaja niin kesällä kuin talvellakin. Kun 
päivän vaeltamisen jälkeen illalla sade ropisee 
teltan kattoon tai hiihtovaelluksella tuuli tui-
vertaa ja lunta tuiskuttaa, niin silloin tunnen 
olevani omassa maailmassani. Alati vaihtuvat 
maisemat huikaisevat kauneudellaan. Joskus 
ajattelen, että onkohan tämä kaikki totta.

4. Leena / Lassi Päivämatka: Pidän luonnos-
sa liikkumisesta, mutta minulle riittää yhden 
päivän kestävä reissu. Haluan vain päästä kul-
kemaan luonnossa, joka merkitsee minulle 
hyvin paljon. En halua yöpyä teltassa enkä 
jakaa nukkumapaikkaani kenenkään toisen 
kanssa. Oma sänky on paras paikka muistella 
retkiä. 

5. Vieno / Veikko Valokuva: Joensuun La-
dun järjestämät valokuvaillat ovat pelastuk-
seni. Haluaisin vielä kulkea luonnossa, teh-
dä vaellusretkiä ja nauttia kaikista retkeilyyn 
kuuluvista asioista. En vain voi /jaksa enää, 
sillä voimani ovat rajalliset. Valokuvailloissa 
voin uppoutua muistelemaan ja nauttimaan 
muiden kertomuksista sekä samalla matkus-
taa myös sellaisiin kohteisiin, joihin en var-
maan itse tulisi koskaan lähteneeksi.

Arja Manninen

Millainen latulainen sinä olet?
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Yli kaksi tuhatta vierailijaa osallistui Angry 
Birds go Snow -talviseikkailuun Lykynlam-
mella tammikuun lopussa. Joensuun Ladun, 
talkoolaisten ja yhteistyökumppaneiden yh-
teisvoimin toteuttama tapahtuma keräsi per-
heet ulkoilemaan erilaisten toiminnallisten 
rastien merkeissä. Pohjois-Karjalan opisto ja 
ammattiopisto Niittylahden nuoriso- ja va-
paa-ajanohjauksen kaksi ensimmäisen vuoden 
opiskelijaryhmää pääsi nyt harjoittelemaan 
käytännössä syksyn aikana koulun penkillä 
opittuja asioita tapahtuman järjestämisestä. 
Maskottina, eli vihaisena lintuna (Redinä), 
tapatumassa toiminut Lotta Räty, 16, kertoo 
miltä tuntui olla mukana tapahtuman toteu-
tuksessa:

”Heti, kun meiltä kysyttiin, kuka haluaisi toi-
mia maskottina, nostin käden ylös ja hihkaisin 
”Minä!”. Välillä vaihdoimme maskottivuoroa 
Emilia Mehtosen, 17, kanssa. Päivän aikana 
saimme kohdata monenlaisia reaktioita lapsil-
ta. Osa tuli innoissaan halaamaan Rediä, osa 
katseli hämmästellen, ja toisia suurikokoinen 
maskotti jopa hieman pelästytti.

Koko ryhmämme oli aivan innoissaan ta-
pahtumasta ja oli mahtavaa, että pääsimme 
mukaan järjestämään tällaista seikkailua. 
Kun koko ryhmä oli asiasta innoissaan, myös 
ryhmähenki oli korkealla. Aiemmin olemme 
järjestäneet hieman pienempiä tapahtumia, 
kuten esimerkiksi päiväkotilapsille leikki- ja 
ulkoilupäiviä, maahanmuuttajaopiskelijoille 
toiminnallisia tuokioita sekä kahvila- ja lapsi-
parkkitoimintaa.

Änkkäri-tapahtuman suunnittelun ja järjeste-
lyn aloitimme noin kuukautta ennen tapahtu-
maa. Viikkoa aiemmin testattiin kaikki rastien 
aktiviteetit. Aktiviteetteja valikoidessamme ja 
toteutusta suunnitellessamme otimme huo-
mioon turvallisuusseikat, ja sen että ne sopi-
vat myös pienille lapsille. Tapahtumarasteilla 
oli ohjelmassa muun muassa napakelkkailua, 
temppurata, tandem-hiihtoa, ritsailua ja 
mäenlaskua. Me keltaliiviset nuva-opiskelijat 
siis olimme vastaamassa rasteilla käytännön to-
teutuksesta ja turvallisuudesta. Lisäksi meillä 
oli ulkona oma makkaranpaistopiste, jonka 

Päiväni Vihaisena lintuna
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tuotto menee Lappiin suuntautuvaan opinto- 
matkaamme. Tapahtuman suuren suosion an-
siosta jonoa kertyi aika ajoin myös makkara-
pisteelle, ja kaupassakin käytiin tapahtuman 
aikana kolmesti hakemassa lisää myytävää.

Yhteistyö Joensuun Ladun kanssa toimi suju-
vasti. Jo suunnitteluvaiheessa saimme tietää, 
mitä meiltä odotetaan ja toivotaan, ja tapah-
tuman aikana tuntui, että meihin luotetaan, 
kyllä me nuvat osataan! Parasta oppia päivässä 
oli asiakaspalvelu, vastuun kantaminen ja se, 
että kun tehdään yhteistyössä toisten toimi-
joiden kanssa, on kannettava vastuu järjeste-
lyiden onnistumisesta. Päiväni vihaisena lin-
tuna oli itsellenikin mieleenpainuva ja yksi 
monista talven kohokohdista koko ensimmäi-
senä opiskeluvuotena. En olisi uskonut, että 
tapahtumasta tulee niin suosittu! Oli ihanaa 
nähdä reippaita punaposkisia lapsukaisia in-
noissaan ulkoilemassa.

Halusin lähteä opiskelemaan nuoriso- ja va-
paa-ajanohjaajaksi, koska olen luonteeltani 
hyvin toiminnallinen ja sosiaalinen. On hie-
noa päästä järjestämään juuri tällaisia tapah-
tumia, joissa toisille tulee iloisia kokemuksia. 
Meidän opintomme ovat onneksi niin paljon 
muutakin kuin luokassa istumista. Teemme 
paljon konkreettisia asioita ja samalla tutus-
tumme uusiin ihmisiin. Koko opiskeluaika 
on monelle täynnä elämyksiä ja yhdessäoloa, 
esimerkiksi kaikki leirit ja luonnossa liikku-
minen. Halukkaat ovat päässeet käymään 
avannossakin! Kaikki tämä valmistaa meitä 
tulevaisuuden ammattilaisiksi ohjauksessa 
sekä tapahtumien ja elämysten järjestämises-
sä. Kiitos siis Joensuun Ladulle tästä mahdol-
lisuudesta, ja toivottavasti yhteistyö jatkuu 
tiiviinä jatkossakin!”

Anni Keränen

Tutustu toimintaamme 
Lykynlammella on monenlaisia tapahtumia 
lauantaina 21.5. Voit joko osallistua Lykyllä 
pidettäville kursseille tai katsella muiden har-
joittelua. Ohjelmassa on geokätköilyä, nuo-
tioruuan valmistusta, retkeilijän ensiapua ja 
melontaa. Kaikki nämä koulutukset ovat oiva 
tapa tutustua uusiin asioihin tai vahvistaa tai-
toja. Useat johtokunnan jäsenistä ovat paikal-
la esittelemässä toimintaa ja vastaamassa ky-
symyksiisi. Tutustu toimintaan -tunti klo 15 
- 16 on omistettu varta vasten toiminnan esit-
telyyn uusille jäsenille. Kerromme siinä myös 
tulevista retkistä ja tapahtumista.

Telttakylää pystyttämään! - tutustu 
telttoihin ja muihin retkeilyvarusteisiin
Joensuun Ladulla on toistakymmentä eri-
laista telttaa, joita lainataan Ladun jäsenille. 
21.5. tuomme niitä Lykynlammelle kokeilta-
vaksi. Onko teltan kokoaminen helppoa vai 
vaikeaa? Sisäteltta? Ulkoteltta? Tunneliteltta? 
Geodeettinen teltta? Tuulipussi eli pelastautu-
missäkki? Mahtuuko kahden hengen telttaan 
oikeasti kaksi? Vai pitäisikö lainata isompi, 
jotta rinkat ja muut kamat mahtuvat sateen-
suojaan? Kaikkea tätä voit käydä tutkimassa 
ja kyselemässä. Paikalla on Ladun kokeneita 
retkeilijöitä opastamassa ja vastaamassa kysy-
myksiisi.

Nähtävänä ja kokeiltavana on myös rinkkoja 
ja reppuja, retkikeittimiä sekä melontavarus-
teita.

Joensuun Latu kouluttaa ja esittäytyy
Lykynlammella 21.5.
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Jos ilmoittautumisaika on jo päättynyt, voit kysyä ohjaajilta, mahtuuko 
mukaan.

klo 10 - 13  Tutustu geokätköilyyn 
   ilm. 13.5. mennessä: annu.jantunen@gmail.com

klo 11 - 15  Herkkuja nuotiolla –kurssi 
   ilm. 15.5. mennessä: liisa.oura@gmail.com

klo 12 -   Retkeilijän turvallisuus (kesto 2-3 h) 
   ilm. 17.5. mennessä: Markus Sievers, p. 050 441 4419

klo 13 - 14.30 Avokanoottikoulutus 
   ilm. 13.5. mennessä: Jere Löytökorpi, p. 044 330 4575

klo 15 - 16   Tutustu toimintaan 
   infoa uusille ja tuleville Joensuun Ladun jäsenille

klo 16 - 18  Melontakertaus 
   ilm. 18.5. mennessä: liisa.oura@gmail.com

Lykynlammella tapahtuu 21.5.
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Kilometrikisa alkoi vappuna
Joensuun Latu on taas joukkueena mukana 
kilometrikisassa, joka kannustaa kulkemaan 
työ- ja muut matkat pyöräillen. Kilometrikisa 
alkaa 1.5. ja jatkuu 22.9. saakka. Sen aikana 
kukin osallistuja kirjaa joukkueen sivulle ki-
lometrinsä, kertyipä niitä sitten muutama tai 
usea tuhat kesän mittaan. Kirjata voi myös ta-
kautuvasti eli vapun jälkeenkin voi ilmoittau-
tua milloin vain.

Osoitteessa http://www.kilometrikisa.fi/ 
voit ilmoittautua. Joukkueemme nimi on Jo-
ensuun Latu ja kirjautumiseen tarvitset tun-
nuskoodin, joka tänä vuonna on JsuuLatu. 
Voit olla mukana nimimerkillä tai omalla ni-
melläsi. Jokainen poljettu kilometri tuo itselle 
kuntoa sekä iloa ja tulee myös joukkueen hy-
väksi. 

Iltapyöräilyt Joensuun ympäristössä 
Tiistai-iltaisin lähtö aina matkustajasatamasta 
kahvila Tuulaakin edestä klo 17.00. Matkat n. 
30 - 50 km ajellaan leppoisaa n. 20 km tunti-
vauhtia. Retkien kesto 3-4 tuntia (säävaraus).

• 17.5. Lehmo - Puntarikoski - Lykynlampi

• 24.5. Joensuu - Kulho - Kuurna

• 31.5. Kalliojärven kierto

• 7.6. Ylämylly - Vaivio - Joensuu

• 14.6. Kuoringalle kahville!

Lisätietoja: Hannu Melin, 
hannu.melin@gmail.com, p. 040 773 576

Pyöräily
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Soutuharjoituksia kirkkoveneillä 
11.5. alkaen (ke, su)
Future Clubin väki kumppaneineen harjoit-
telee 7 airoparin kirkkoveneillä 11.5. alkaen 
säännöllisesti keskiviikkoisin ja sunnuntaisin 
tekemällä muutaman tunnin kuntolenkin 
järvelle tai joelle. Latulaiset ovat tervetulleita 
mukaan. 

Vesille lähdetään sellaisella joukolla ja niin 
monella veneellä kuin rantaan ilmaantuu vä-
keä. Mukaan pääsee ilmestymällä Hasannie-
men venevajoille 200 m Jokiasemalta ylävir-
taan klo 18.00 mennessä.

Lisätietoja: Toivo Turunen / Future Club, 
toivo.turunen@gmail.com, p. 0400 375 070

Kalliomaalausmelonta Kolovedellä 
10. – 12.6.
Etsitään (ja löydetään) kalliomaalauksia Kolo-
veden kansallispuistosta. Mukaan max 8 aloit-
televaa melojaa, jotka hallitsevat melonnan 
alkeet. Omat eväät sekä omat tai Joensuun 
Ladun teltat telttakunnittain jos mahdollista, 
sillä telttapaikkoja on aika vähän. Koloveden 
rantautumispaikoissa on laavu, tulipaikka ja 
huussi.  Kanootit opistolta ja Joensuun La-
dulta, omiakin saa käyttää omalla vastuulla. 
Kanoottikärri ja pikkubussi opistolta. 

Lähtö Hasanniemen kajakkivajoilta Joensuus-
ta 10.6. klo 17. 

Ilmoittautuminen viimeistään 3.6.: 
Vesa Mitrunen, p. 044 363 0372  

Vesille-päivä 12.6.
Mahdollisuus kokeilla kanootteja  Hasan-
niemestä Rento Kahvilaan. Kolme kanoottia 
käytössä.

Melonta ja soutu
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Melontaretki Iiksenjoelle 18.6.
Helppo melontaretki pitkin Iiksenjokea,  mis-
sä eivät aallot aluksia keikuta ja jossa rannat 
ovat lähellä. Melomaan voi lähteä Ladun ka-
jakeilla tai inkkareilla tai tietysti omillakin 
melokeilla. Retki sopii aloittelijoille ja per-
heille.

Tapaaminen Hasanniemen kajakkivajoilla 
klo 9. Kanootit nostetaan autojen katoille tai 
kajakkikärryyn. Ajetaan Karsikon venesata-
maan ja jätetään joku auto sinne. Jatketaan 
Kummuntielle, mistä saadaan kanootit vie-
dyksi jokeen ja minne voidaan autot jättää 
retken ajaksi. Melontamatkaa kertyy yhteen 
suuntaan 6 -7 km. Melotaan Karsikkoon ja 
pidetään piknik siellä. Sään mukainen varus-
tus, omat eväät. Jos haluat Ladun kajakin tai 
kanootin, muista tehdä varaus Ladun verkko-
sivujen avulla!

Lisätiedot: Vesa Mitrunen, p. 044 363 0372

Melontatekniikan ilta 20.6. 
Haluatko kehittyä melojana? Aktiivikilpa-
meloja Esa Rahunen tulee opastamaan, miten 
meloa tehokkaasti, taloudellisesti ja ergono-
misesti. Osallistujilla tulee olla vähintään koh-
talainen melontakokemus. Opetus tapahtuu 
vesillä. Oma kajakki tai tuttu kajakki, jolla 
olet melonut tai jonka ominaisuudet tunnet, 
on suotava. Ladun kajakkien varaukset verk-
kosivujen kautta.

Lähtö Hasannniemen kajakkivajoilta klo 17. 
Ei ennakkoilmoittautumista. 

Lisätiedot: Liisa Oura, liisa.oura@gmail.com,  
p. 040 829 4239

Pitkä melontaretki eteläiselle 
Saimaalle 23. - 31.7.
Pitkä melontaretki suuntautuu eteläiselle Sai-
maalle Puumalan eteläpuolisille vesille.  Aloi-
tamme lauantaina ja palaamme kotiin seuraa-
van viikon sunnuntaina.

Suur-Saimaalla on valinnanvaraa: reittivaih-
toehtoja, saaria ja rantautumispaikkoja on 
paljon, niistä voimme valita mieluisat sään, 
ennusteiden ja mielihalujen mukaan. Vain 
lähtö- ja paluupaikka on kiinteä: Imatran 
kylpylän ranta. Viikossa ehtii koluta Suur- 
Saimaata ristiin rastiin tai tuulisemman sään 
sattuessa hakeutua suojaisemmille vesille 
Ruokolahden ja Puumalan suuntiin.

Päivittäinen matka on n. 25 km retkeläisten 
mielihalujen ja tilanteen mukaan.

Melontakokemusta on oltava sen verran, että 
selviää 25 km:n päivämatkoista ja leirielämäs-
tä. Porukassa kulkeminen on turvallista ja 
apua saa.

Ellei ole omaa kajakkia, Ladulta voi vuokra-
ta kalustoa rajallisesti. Samoin teltan ja ret-
kikeittimen ym. voi saada Ladulta. Kuljem-
me kimppakyydeillä, jonka kustannuksista 
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autokunnat sopivat keskenään. Jokainen vas-
taa omista eväistään, matkan varrella on pal-
veluita rajallisesti. Retken vetävät Liisa ja Eero 
Oura. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään 
15.7.: 
liisa.oura@gmail.com, puh 040 8294 239 tai 
eero.oura@gmail.com, puh. 045 2608 551

Melontaretki Lentualle 5. - 7.8.
Melontaretki suuntautuu Kainuun suurim-
malla säännöstelemättömälle järvelle, erämai-
selle, tervareitin varrella olevalle Lentualle, 
Ystävyyden puiston luonnonsuojelualueelle.  
Lähdemme Joensuusta Hasanniemen ka-
jakkivajoilta perjantai-iltana klo 17 kimp-
pakyydeillä ja ajamme Lentuankosken lei-
rintäalueelle yöpymään. Leirintäalueella on 
mahdollisuus yöpyä teltassa tai mökkima-
joituksessa. Aamulla siirrymme Lentuankos-
ken yläpuolelle ja laskeudumme siellä vesille. 
Risteilemme pitkin ja poikin Lentuanjärveä 
kelin ja mieltymysten mukaan. Yövymme 
jossain saaressa teltassa tai autiotuvassa.  Mu-
kaan melontakaluston ja –varustuksen lisäksi 
omat majoitteet ja ruuat.  Palaamme järveltä 
sunnuntai-iltapäivällä Lentuan luontotuval-
le, jonka emäntä on varautunut palvelemaan 
meitä kahvein tai jos haluamme, ruokatarjoi-
lun merkeissä. Illaksi kotiin. Jonkinmoinen 
melontakokemus on tarpeen, sillä ylitämme 
myös selkävesiä, jotka voivat tuulisella säällä 
olla hiukan häijyjä.  Melontamatkaa kertynee 
40-50 km. Olemme varautuneet ottamaan 
kajakit kajakkikärryn kyytiin, kyytikulut jae-
taan.

Reissun vetäjänä toimii Liisa Oura. 
Ilmoittautumiset Liisalle viimeistään 2.8.; 
liisa.oura@gmail.com 

Matka tehdään Puijon Ladun melojien kans-
sa, jotka tapaamme Lentualla.

Kuutamomelonta ja -soutu 
Joen Yössä 26.8.
Joen yötä vietetään tänäkin vuonna elokuun 
lopussa. Soutajat ovat varautuneet lähtemään 
Hasanniemen makasiineilta klo 18 ja souta-
maan Utraan. Sieltä palataan tummuvassa il-
lassa alavirtaan.

Kuutamomelonta alkaa klo 19 makasiineilta. 
Reitistä ja melonnan kestosta sovitaan tar-
kemmin. 

Kansivalot tai -lyhdyt ovat pakollinen varuste. 
Toki melojatkin voivat lähteä aiemmin ja läp-
sytellä ylävirtaan soutajien tapaan.

Tiedustelut: melonta Liisa Oura, 
liisa.oura@gmail.com, p. 040 829 4239 ja 
soutu Toivo Turunen / Future Club, 
toivo.turunen@gmail.com, p. 0400 375 070

Melonnan äkkilähtö Heposelälle
Varaudumme järjestämään melojille äkkiläh-
dön Liperin satamasta, suuntana Heposelän 
vedet. Ajankohta on avoin, mutta kun sääolot 
näyttävät suotuisilta ja muutkin aikataulut 
sen sallivat, pannaan Ladun sivuille kutsu ta-
pahtumaan ja tarkemmat tiedot. Kyseessä on 
omatoimimelonta.

Lisätietoa saa Helvi Leinoselta, joka 
on lupautunut suunnittelemaan rei-
tin ja opastamaan. puh. 040 722 3713, 
helvi.leinonen.hl@gmail.com.
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Alkukesän georetkiä:
Utranharju 26.5. ja Kalliojärvi 16.6. 
Kaikki alkavat klo 17.30
Retkillä käydään oman kiinnostuksen, valoi-
san ajan ja kunnon mukaan 3-7 kätköä. Retki 
kestää pari tuntia.

Retket ovat kaikille avoimia (koulutukseen ei 
ole tarvinnut osallistua), mutta edellytykse-
nä osallistumiselle on rekisteröityminen geo-
caching.com -sivulle. Retket eivät ole varsi-
naisia koulutustilaisuuksia, mutta vinkkejä ja 
tietoa kätköilystä retkien aikana saa. Retkellä 
on mukana aina vähintään toinen Joensuun 
ladun geokätköilyn kouluttajista. Koulutta-
jilla on mukana ainakin yksi gps-laite, mutta 
oman laitteen voi halutessaan ottaa myös mu-
kaan. Varusteet: Säänmukaiset ulkoiluvarus-
teet ja kynä.

Mukaan voi ottaa myös gps-laitteen (puhelin 
käy myös), otsalampun, juomapullon, koiran, 
lapsia tai mitä nyt yleensä retkellä tarvitsee.

Retket ovat ilmaisia (mutta vaativat rekiste-
röitymisen).

- 26.5. klo 17.30 Utranharju (kokoonnu-
taan hautausmaan portille)

N62° 37.549 E 29° 52.573

- 16.6. klo 17.30 Kalliojärvi  N 62° 29.960 
E 030° 03.799

Lisätiedot: Annu Jantunen, 
annu.jantunen@gmail.com 

Geokätköilytapahtuma Patvinsuon 
kansallispuistossa 28.5.
Kansallispuistopäivän teema on tällä kertaa 
geokätköily. Halukkaat kätköilijät voivat lyöt-
täytyä yhteen ja käydä matkalla löytöjä.

Lisätiedot: Tuula Turunen, p. 050 372 6242

Geokätköily - nykyajan aarteenetsintää 
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TOIMINTAKALENTERI 2/2016

Toukokuu
1.5. - 22.9. Kilometrikisa
11.5. - ke+su Soutuharjoituksia kirkkoveneillä
17.5. ti Iltapyöräilyt Joensuun ympäristössä
21.5. la Joensuun Latu kouluttaa ja esittäytyy Lykynlammella

• Tutustu geokätköilyyn
• Herkkuja nuotiolla –kurssi
• Retkeilijän turvallisuus
• Avokanoottikoulutus
• Tutustu toimintaan
• Melontakertaus

24.5. ti Iltapyöräilyt Joensuun ympäristössä
26.5. to Georetki Utranharjulle
28.5. la Kansallistaiteilijoiden jalanjäljissä - taideretki Kolille
28.5. la Geokätköilytapahtuma Patvinsuon kansallispuistossa
29.5. su Lähiretki Ylämyllyn kinttupolulle
31.5. ti Iltapyöräilyt Joensuun ympäristössä

Kesäkuu
7.6. ti Iltapyöräilyt Joensuun ympäristössä
10. – 12.6. pe-su Kalliomaalausmelonta Kolovedellä
10. – 12.6. pe-su Viikonloppuvaellus Patvinsuon kansallispuistossa
12.6. su Vesille-päivä
14.6. ti Iltapyöräilyt Joensuun ympäristössä
14.6. ti Puulajipuistokävely Linnunlahdella
16.6. to Georetki Kalliojärvelle
18.6. la Melontaretki Iiksenjoelle
20.6. ma Melontatekniikan ilta

Heinäkuu
2. – 3.7. la-su Isovanhemmat – lastenlapset -retki Patvinsuon 

kansallispuistossa
23.- 31.7. la-su Pitkä melontaretki eteläiselle Saimaalle
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Elokuu
5. – 7.8. pe-su Melontaretki Lentualle 
18. – 21.8. to-su Puoliviikkoinen Hossassa 
26.8. pe Kuutamomelonta ja -soutu Joen Yössä 
30.8. ti Jakokosken Tähtikallio ja Arboretum

Syyskuu
10.9. la Kolin ruskavaellus
10. – 18.9. la-su Ruskavaellus Ruotsin tuntureilla
17. – 18.9. la-su Nuku yö ulkona
24.9. la Sydän- ja polkuretki Pamilonkoskelle
24. – 25.9. la-su Savo-Karjalan latualueen retki Patvinsuon kansallispuistoon

Lokakuu
8.10. la Päiväretki ja luostarivaellus
15.10. la Päiväretki Kakonsalossa
16.10.w su Kuutamokävely
17.10. ma Valokuvailta 4 – Vanhaa ja uutta sekä Joensuun Ladun

syntymäpäiväkahvit

Marraskuu
2.11. ke Talkoolaisten kiitospäivällinen
14.11. ma Valokuvailta 5 - Pyöräilyä saaristossa, ruskavaellus
19. -20.11. la-su Rospuuttoretki
23.11. ke Joensuun Ladun syyskokous

Joulukuu
3. – 10.12. la-la Ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä
vk 50 Jäsenlehti 1/2017
16.12. pe Pikkujoulu Kuhamajalla

Toimintakalenterin ohjelmamuutokset ovat mahdollisia. Tarkista tuoreimmat 
tiedot: http://joensuunlatu.sporttisaitti.com
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Patikkaretket Joensuun 
lähiympäristössä
Retket sopivat kaikille, jotka haluavat tutus-
tua Joensuun ja sen ympäristön retkeilykoh-
teisiin. Retkillä kierretään ohjaajan johdolla 
lenkki pysähtyen sopivin väliajoin nauttimaan 
omista eväistä ja retkikohteesta.

Patikkaretkillä kerrotaan alueen luonnosta 
ja historiasta, linnuista ja kasveista. Retkelle 
tarvitset mukaan sään mukaisen vaatetuksen, 
retkieväät ja juomapullon, kävelysauvatkin, 
jos tykkäät niitä käyttää.

Patikkaretkille ei yleensä tarvitse ennakkoil-
moittautumista. Kyyti- tai muiden järjeste-
lyiden takia tapahtumakuvauksen yhteydessä 
yhteydenotosta voi olla maininta. Retket ovat 
maksuttomia ja avoimia kaikille!

Lisätiedot: Liisa Oura, 
liisa.oura@gmail.com, p. 040 829 4239 

Kansallistaiteilijoiden jalanjäljissä - 
taideretki Kolille 28.5.
Lähtö Joensuun Matkahuollolta klo 9. Perillä 
kävellään 4 - 5 km, syödään, kahvitellaan ja 
taiteillaan. Tarvikkeita hiili- ja maalaustöille 
on tarjolla, mutta omiakin voi ottaa mukaan. 
Pieni ruokamaksu. Mukaan mahtuu 10 osal-
listujaa.

Kysy vapaita paikkoja: Juho Varpukoski, 
p. 0400 203 154,  juhovarpukoski@gmail.com 

Lähiretki Ylämyllyn kinttupolulle 
29.5. 
Kinttupolun kolmesta lenkistä itäisin eli Jyrin 
lenkki on pituudeltaan noin 12 km. Se kulkee 
helposti käveltäviä polkuja, metsäteitä ja kylä-
teitä pitkin entisen Paloaukean varuskunnan 
alueella kauniissa harjujen ja lampien mai-
semassa. Se kiertää Jyrinjärven ja Leinosen- 
lammen sekä käy mm. Pärnävaaran ulkoilu- 
alueella. Lenkin varrella olevat opastaulut ker-
tovat alueen luonnosta ja historiasta.

Reitin varrella on pari laavua evästelypysäh-
dyksiin. Aikaa retkelle kannattaa varata 4-5 
tuntia. Omat eväät, istuinalusta ja taukovaa-
tetta reppuun sekä sään mukaiset vaatteet 
päälle.

Kokoontuminen yhteislähtöä varten Ylämyl-
lyn Shellillä klo 12. Sinne pääsee Joensuusta 
busseilla 101 ja 102 sekä Outokummun ja 
Liperin suuntiin menevillä muilla linja-auto-
vuoroilla.

Lisätiedot: Maija Penttinen p. 040 758 6814, 
maija.penttinen@pp1.inet.fi

Päivä- ja patikkaretket
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Puulajipuistokävely Linnun- 
lahdella 14.6.
Botanian Ystävät ry ja Joensuun Latu järjestä-
vät opastetun tutustumiskävelyn Linnunlah-
den kasvitieteelliseen puulajipuistoon. Ret-
kessä yhdistyvät liikunta, puulajituntemus ja 
sosiaalinen kanssakäyminen. Kierrämme noin 
3 kilometrin reitin tutustuen tällä kertaa pää-
asiallisesti lehtipuihin. Kierroksella mukana 
mm. viime kesän retkeltä tuttu Don Welsh. 
Kierros on kestoltaan noin 2 tuntia ja mu-
kaan kannattaa ottaa punkkikarkoite ja tietys-
ti säänmukainen varustus. Kokoontuminen 
Botanian etuovien eteen klo 18.

Lisätiedot: Liisa Oura, 
liisa.oura@gmail.com, p. 040 829 4239

Isovanhemmat – lastenlapset -retki 
Patvinsuon kansallispuistossa 2. - 3.7. 
Ukit ja Mummot huomio! Anna omalle lap-
selle vapaa viikonloppu ja lähde lapsenlapsen 
tai useamman kanssa (+4-vuotiaat) ohjatul-
le viikonloppuretkelle Patvinsuon kansallis-
puistoon. Retkellä tutustutaan luontoon ja 
luontoretkeilyyn pelien, leikkien sekä leikki-
mielisten kilpailujen muodossa unohtamatta 
tietenkään saunomista, uimista sekä iltanuo-
tiota. Majoitus Suomun tuvalla tai aitassa, ja 
tietysti telttamajoituskin on mahdollista. 

Lähtö Joensuun torin parkkipaikalta 2.7. klo 
8.00, paluu Patvinsuolta samaan paikkaan 
3.7. noin. klo 15.30. Jos lähtijöitä on vähin-
tään 20, menemme yhteisellä linja-autolla, 
hinta 10 € / hlö.

Ruokailu: Jokainen omissa ruokakunnissaan 
omilla trangioilla tms., paikan päältä saa ruo-
ka- ja juomaveden. Lauantai-iltana nuotiolla 
makkaraa ja mehua (Joensuun Latu tarjoaa).

Joensuun Ladulta voi vuokrata telttoja ym. 
tarvikkeita. Mahdollisuus ongintaan, matoja 
saa paikan päältä itse kaivamalla.

Retken hinta tarkentuu osallistujien määrästä 
riippuen  15-30 €/ henkilö.

Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään 20.6.2016: 
Maija Penttinen, p..040 758 6814, 
maija.penttinen@pp1.inet.fi tai Tuula Turu-
nen / Villiemäntä, Patvinsuon kansallispuisto, 
p. 050 372 6242, thturunen @gmail.com

Jakokosken Tähtikallio ja Arboretum 
30.8.
Kokoontuminen mahdollista kimppakyytiä 
varten 30.8 klo 17.00 Koskikatu 1, Joensuu. 
Tähtikalliolle voi mennä myös omin kyydein. 
Retkellä tutustutaan Jakokosken Tähtikallion 
toimintaan sekä ympäristössä olevaan Planeet-
tapolkuun. Lisäksi vierailemme kävelymatkan 
päässä olevassa Feliks Riikosen 1960-luvun 
alussa perustamassa Arboretumissa, johon on 
alun perin istutettu yli 300 puuvartista kasvia. 
Jakokosken kyläaktiivi Pentti Seutu on lupau-
tunut kertomaan lisää alueesta ja sen moni-
puolisesta käytöstä. http://www.jakokoski.
net/html/tiedostot/tahtikallio.pdf

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kimppa-
kyytien varalta viimeistään 24.8.: 
Arja Manninen, arja.anita@hotmail.com, 
p. 040 7307524 
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Kolin ruskavaellus 10.9.
Syksyn ruskavaellus Kolin upeissa maisemissa. 

Yhteiskuljetus Joensuusta. lähtö Joensuusta 
Siltakadun matkailupysäkiltä:

8.00 Siltakatu

8.10 Jukolanportti

8.15 Lehmon koulu

8.20 Lehdokki

8.25 Uuron risteys

8.30 Kontiolahti, vesitorni, Vt 6

9.00 Kopravaara

9.20 Kopravaarasta Hotelli Kolille 

10.00 maastoon

Linja-autolla ja omilla autoilla tulleille ko-
koontuminen Koli Freetimen pihassa klo 
9.00, jonka jälkeen siirtyminen Kolille. Va-
littavana on kaksi eri reittivaihtoehtoa vetä-
jien johdolla: Ikolanaho - Jero - Verkkovaara 
- Kopravaara (n. 13 km) ja Mäkrä - Ikolanaho 
- Jero - Verkkovaara- Kopravaara (n. 16 km). 
Välipysähdys Ikolanaholla (omat eväät), varsi-
nainen taukopaikka Verkkovaaran nuotiopai-
kalla, jossa tarjolla makkaraa, mehua, kahvia 
ja kahvileipää. Koli Freetimessa saunat lämpi-
mänä klo 14 alkaen, keittolounas klo 15 - 17.

Paluukuljetus Joensuuhun lähtee klo 17.00, 
ajetaan tarvittaessa Hotelli Kolin kautta. Hin-
ta: 35 € / hlö, sis. kuljetukset, tarjoilun tauko-
paikalla, saunomisen ja ruokailun.

Varaa mukaa riittävästi juomista ja tukevat 
jalkineet; voit käyttää myös sauvoja.

Ilmoittautuminen (myös omalla autolla 
saapuville) viimeistään 7.9.: Toivo Turu-
nen, p. 0400 375 070, Kimmo Kurvinen, 
tekstiviestillä 0400 920 412 (viestiin osal-
listujat ja mistä kyytiin), Asko Timoskai-
nen, p. 0400 576 303 tai sähköpostilla: 
info@future-club.fi

järj. Future Club ry

Nuku yö ulkona 17.-18.9. 
Nuku yö ulkona - haasta ystäväsikin? Vietä yö 
ulkona - yksin tai kavereiden kanssa - ja kerro ko-
kemuksestasi meille kaikille. Nukkumapaikka 
ja -tyyli on vapaa, pääasia on, että sinä itse nau-
tit siitä. Kirjoita lyhyt kuvaus kokemuksistasi 
mahdollisten kuvien kera ja lähetä se sähkö-
postilla Risto Paanalalle, ristopla@elisanet.fi. 
Kertomuksensa netissä julkaisseiden kesken 
arvotaan erilaisia tuotepalkintoja.

Savo-Karjalan latualueen retki Pat-
vinsuon kansallispuistoon 24.-25.9.
Savo-Karjalan latualueen yhteinen viikonlop-
puretki Patvinsuon kansallispuistoon. Ma-
joitukseen on varattu Metsänvartijan talo. 
Latualue osallistuu majoituskuluihin. Tuvas-
sa on viihtyisä keittiö ja mahdollisuus ruuan-
laittoon. Omat ruokatarpeet mukaan! Opas-
tuskeskuksessa on pieni kahvio, mutta lähin 
kauppa on 40 km:n päässä. Jos majoittujia on 
enemmän, ovat myös opastuskeskuksen ma-
joitustilat käytettävissä, samoin kuin Patvin-
suon telttailualue ja riihi. Joensuun Ladulla 
on soutuvene ja kajakkikaksikko Suomunjär-
ven rannalla.

lauantaina 24.9.
10.00 Saapuminen kansallispuiston opastus-
keskukseen (yhdistykset sopivat itse kimppa-
kyydeistä tai yhteiskuljetuksista Patvinsuolle) 
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10.30 Lähtö Suomun kierrolle patikoiden tai 
tutustuminen Suomunjärveen kirkkoveneellä

Tulet ja evästauko Pokkaniemen tulipaikalla 
Pokkaniemessä voidaan vaihtaa rooleja niin, 
että soutajat siirtyvät patikoimaan ja patikoi-
jat soutamaan

18.00 Rantasauna

sunnuntaina 25.9.
9.00 Patikkaretki Teretinniemeen, josta Olk-
kosen kautta takaisin Kurkilahteen  

Lyhyttä reittiä kaipaaville Mäntypolun kierto, 
jonka varrella karhunpesä, retken varrella tu-
let sopivalla tulipaikalla

15.00 Kotiinlähtö

Ilmoittautumiset majoitusvarausten takia 
viimeistään 9.9.: Tuula Turunen, 
p. 050 372 6242, thturunen@gmail.com. 
Joensuun Ladun ilmoittautumiset Hannu 
Melin, hannu.melin@gmail.com 
p. 040 773 5767 kyydeistä sopimisen takia.

Sydän- ja polkuretki Pamilonkoskel-
le 24.9.
Perinteinen sydän- ja polkuretki patikoidaan 
tänä vuonna Enon Pamilonkoskella. Voit va-
lita useammasta reittivaihtoehdosta kunto-
si mukaan. Luvassa kauniita Ala-Koitajoen 
koskimaisemia, jotka ovat kelvanneet neljän 
elokuvankin ympäristöksi. Tunnetuin alueella 
kuvattu elokuva lienee Markku Pölösen oh-
jaama Kuningasjätkä.

Liikkeelle lähdetään bussilla klo 9 Siltakadun 
matkailupysäkiltä, paluu tapahtuu iltapäiväs-
tä. Tarkempi aikataulu selviää lähempänä. 
Mukaan tarvitset hyvät kengät, säänmukaiset 
varusteet ja reppueväät. Tarjoamme nokipan-
nukahvit. Retken hinta (20 € /aikuiset ja 10 
€ /alle 15-vuotiaat) kerätään käteisellä men-
omatkalla. Mahdollisen esteen sattuessa muis-
ta perua osallistumisesi, muuten joudumme 
veloittamaan osan kuluista.

Ilmoittautumiset viimeistään 18.9.: 
riikka.turunen@jns.fi, p. 044 235 1981. 
Kerro nimesi ja puhelinnumerosi sähköposti-
viestissä tai puhelun mennessä vastaajaan.

Päiväretki ja luostarivaellus 8.10.
Päiväretki Lintulan ja Valamon luostareihin 
tehdään lauantaina 8.10. Tutustumme Lintu-
lan luostariin ja poikkeamme Varistaipaleen 
kanavalla ja sen historiallisessa ympäristössä. 
Valamoon saavuttuamme kuljemme luonto-
polulla ja käymme Juojärven rannassa Matka-
miehen ristillä.

Valamossa pistäydymme kenties kirkossa ja 
tutustumme Valamon luostarin pihapiirin 
muihin rakennuksiin. Ehkäpä saamme myös 
opastuksen luostariviskin valmistuksesta.  Va-
lamossa on tarjolla lounas noutopöydästä. 
Paluu illaksi Joensuuhun. Mukaan voi ottaa 
omat eväät tai nauttia Valamon ravintolan an-
timista.

Retken hinnaksi tulee osallistujamäärästä ja 
yhteisesti ostettavista palveluista riippuen 20-
40 euroa.

Lähtö bussilla klo 8.00 Joensuun torin reunan 
matkailupysäkiltä.

Luostarivaellus
Enemmästä patikoinnista kiinnostuneet saa-
vat kyydin samassa bussissa ja aloittavat pa-
tikoinnin Lintulan luostarilta 18 km:n mit-
taista polkua pitkin, joka päättyy Valamoon. 
Päivävaellukselle tarvitaan sään mukaiset va-
rusteet ja jalkaan vaelluskengät tai muut tuke-
vat jalkineet sekä eväät.

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 
kumpaankin vaihtoehtoon viimeistään 
29.9.: Martti Turunen, p. 045 201 0020 tai 
martti.turunen69@gmail.com
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Päiväretki Kakonsalossa 15.10. 
Kakonsalon alue sijaitsee Koloveden kansallis- 
puiston itäpuolella. Alueen metsät henki-
vät levollisuutta, jos toki maasto on paikoin 
haastavaa tai jopa erittäin haastavaa. Polkuja 
alueella ei juurikaan ole vaan kulkija saa toi-
mia kuin vanhan Camel Boots -mainoksen 
mies: kulkea omia polkujaan.

Kokoonnumme Ylämyllyn Shellille, josta 
lähdemme klo 9 mahdollisimman vähillä au-
toilla kohti Kakonsaloa. Autot jätämme nuo-
tiopaikalle parkkiin ja siirrymme pikimmiten 
maastoon, jossa teemme noin 4-5 kilometrin 
ja 3-4 tunnin lenkin. Eväät syömme metsässä. 
Matkan varrella navigoimme omaa reittiäm-
me läpi metsän, ylitämme puron (olosuhtei-
den sen salliessa), silmittelemme jylhiä kal-
lioita, joiden päälle myöhemmin kiipeämme 
(kiertoreittiä pitkin) nousten samalla Kakon-
vuoren huipulle. Kakonvuorelta laskeudum-
me  takaisin tasamaalle ja suunnistamme ta-
kaisin kohti autoja.

Omat eväät, istuinalusta ja taukovaatetta rep-
puun sekä sään mukaiset vaatteet päälle.  Kä-
vely-/vaellussauvat sekä kengät, jotka suojaa-
vat nilkkoja.

Lisätiedot: Juha Tiainen, juhaolli@gmail.com, 
p. 050 527 4150

Kuutamokävely 16.10.
Kokoonnumme 16.10. klo 19 Ylisoutajan sil-
lan Papinkadun puoleiseen päähän, kuljem-
me kävellen sillan yli ja suuntaamme tulille 
Kuhamajalle. Mukaan omat eväät, otsa- tai 
taskulamppu, säänmukainen vaatetus ja jalki-
neet. Paluu noin klo 23 mennessä. 

Ei tarvitse ilmoittautua, riittää kun tulet 
paikalle!
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Viikonloppuvaellus Patvinsuon 
kansallispuistossa 10.-12.6. 
Retki sopii aloittelijoille, sillä maasto on tasais-
ta ja helppokulkuista. Lähdemme liikkeelle 
Joensuusta kimppakyydeillä perjantaina heti 
töitten jälkeen. Perjantaina on lyhyt kävely-
matka ensimmäiselle leiripaikalle, lauantaina 
ja sunnuntaina kävellään korkeintaan 15 km/
pv. Yöpyminen on molempina öinä teltoissa. 
Lähtijöiden kesken voidaan muodostaa telt-
ta- ja keitinkimppoja, ettei kenenkään tarvitse 
kantaa telttaa ja keitintä yksin, jos ei halua.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään 
5.6.: Tarja Makkonen, p. 050 346 1268, 
tarja.makko@gmail.com 

Alkuviikosta ennen vaellusta pidetään ko-
koontuminen, jossa käydään läpi tarvittavat 
varusteet ym. retkeen liittyviä asioita.

Puoliviikkoinen Hossassa 18. - 21.8.
Vaikka Hossa sananmukaisesti tarkoittaa 
“kaukana”, on tuleva itsenäisyyden juhlavuo-
den kansallispuisto puolimatkassa Lappiin 
mentäessä (reipas 400 km). Torstaista sun-

nuntaihin kestävä päiväretkien puoliviikkoi-
nen tutustuttaa meidät Kainuun pohjoisosan 
jylhään luontoon, piipahdamme myös Koil-
lismaan puolella ihmettelemässä Julmaa Ölk-
kyä.

Hossassa voi todellakin nähdä kalliomaala-
uksia, ei tarvitse arvailla missä ne ovat. Polut 
kulkevat pääasiassa helppoja reittejä, lyhyistä 
vähän pitempiin. On metsäisiä maisemia ja 
vesistöjä. Kalamiehille ja –naisille paikkoja 
riittää ja lupia saa ostaa sieltä.

Tutustumme myös kainuulaisiin makuihin. 
Puoliviikkoisen puolihoito tarkoittaa sitä, että 
perjantaina ja lauantaina on yhteisesti tarjolla 
niin aamupala kuin ruokaisa keittopäivälli-
nen, sunnuntaina vielä aamupala.

”Suomussalmi, surunsalmi, tervan, pettulei-
vän maa” runoili aikoinaan Iki Kianto. Vaan 
miltäpä näyttää ja maistuu nyt, lähde ennakoi-
maan tuleva tilanne ja tutustumaan Hossan 
poroihin ja kuukkeleihin jo kansallispuistoksi 
perustamisen kynnyksellä. Majapaikkanam-
me on vanhasta tukkikämpästä kunnostettu 
Jatkonsalmen kämppäkartano.

Vaellukset
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Lähtö torstaina 18.8. klo 13.00 Joensuusta 
matkailupysäkiltä Siltakadulta torin laidalta. 
Palaamme sunnuntaina 21.8. klo 18 mennes-
sä. Matkan hinta tulee olemaan lähtijämää-
rästä riippuen noin 180 €. Hinta sisältää ma-
joituksen, mainitun puolihoidon ja matkan. 
Matkan toteutuminen edellyttää 15:tä lähti-
jää, mukaan mahtuu sisämajoitukseen n. 25.

Matkan vetäjinä Päivi ja Ilkka Raittila. 
Ilmoittautumiset viimeistään 15.6. Päiville: 
p.raittila@gmail.com. Kysellä voit lisää Ilkalta 
puh. 0400 137753.

Ruskavaellus Ruotsin tuntureilla 
la-su 10. - 18.9.
Ladun ruskavaelluksen suunta v. 2016 on 
Padjelantan kansallispuisto Ruotsin Lapis-
sa. Hieno vaellusalue, jossa 3 puistoa Sarek, 
Stora Sjöfallet ja Padjelanta ovat kiinni toisis-
saan, useita suojelualueita ja Norjassa Rago. 
Kahdessa ensimmäisessä on Latu käynyt vii-
me vuosina, nyt on vuorossa viimeinen kol-
mesta. Omanlaisensa, pehmeämpi, lempeäm-
pi, uskomattoman sinisiä järviä, silti valtaosin 
puutonta ylätunturia.

Viikossa ei ehdi kulkea koko aluetta läpi – sen 
voisi tehdä lähtösuunnastamme pohjoisesta 
joko Ruotsin Kvikkjokkiin tai Norjan Sulit-
jelmaan – mutta mukavan ympyräreitin ehtii 
kulkea. Kovin tarkasti sitä ei kannata etukä-
teen suunnitella. Alueella on tupia sopivin 
välein, mutta niiden varaan koko retkeä ei 
voi laskea eikä niillä ole STF:n tupien tapaan 
elintarvikemyyntiä. Telttaöitä tulee varmasti.

Aloitamme Ritsemistä veneellä Akkajärven yli 
Vaisaluoktaan ja sieltä mäkeen kohti Kutjau-
restugaa, takaisin tulemme Akkatupien kaut-
ta, jälleen veneellä Akkajärven yli Ritsemiin. 
Välissä on mahdollisuuksia kulkea pitkälle, 
kenties piipahtaa Sarekin puolella, tai kulkea 
rauhassa ja nautiskella komeista maisemista, 
mitä retkeläiset vain haluavat.

Lähdemme Joensuusta perjantaina aamulla, 
ajamme omilla autoilla Ritsemiin, yövymme 
tunturiasemalla. Vaihtoehtoisesti voimme ot-
taa Torniosta pikkubussin, jos meitä on tar-
peeksi monta jakamaan kustannukset. Ainoa 
vene Akkajärven yli lähtee aikaisin aamulla 
klo 6.50. Voimme ajaa myös omilla autoilla, 
mutta bussi on erittäin miellyttävä. Takai-
sin tulemme lauantaina iltapäivällä samalla 
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veneellä, pikkubussi odottaa. Silloin meillä on 
aikaa yöpyä Tornion seudulla. Kotiin pääsem-
me sunnuntaina mukavan aikaisin.

Osallistujilla on oltava jonkin verran retkei-
lykokemusta, lisää saa täällä johdetusti ja tur-
vallisesti. Kaikki tarvikkeet ja viikon ruoka on 
jaksettava kantaa. Alue on muuten lempeä, 
mutta ensimmäinen mäki on isohko. Mutta 
luonto ja maisemat palkitsevat hien ja vaivan!

Pidämme ennen retkeä palaverin, jossa katse-
lemme kuvia ja käymme asioita läpi.

Kustannukset: jokainen on omavarainen 
ruoan suhteen. Telttaparit sovitaan, Ladulla 
on vuokrattavana yhtä jos toista varustetta. 
Kyytiläiset maksavat kuskille yhteisvastuul-
lisesti kohtuulliset polttoainekustannukset. 
Retken vetäjä on Eero Oura, jolle alue on tut-
tu monilta kesä- ja talviretkiltä. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset viimeistään 
31.8.: eero.oura@gmail.com tai  
045 2608 551.

Rospuuttoretki 19. - 20.11.
Rospuuttoretki suuntautuu Lieksaan Kar-
hunpolun pohjoiseen osaan. Kohde on suo-
sittu vaellusreitti kauniine harjumaisemineen. 
Myöhäissyksyinen  ajankohta tarjoaa mahdol-
lisesti monenlaisia haasteita säiden suhteen, 
mutta luonnon kauneus näyttäytyy hyvin 
vaeltajalle. 

Lähdemme Joensuusta lauantaina klo 8.00 
mahdollisimman harvoilla autoilla ja ajam-
me Lieksan Nurmijärvelle, josta aloitamme 
tutustumisen vaellusreittiin. Yövymme Vala-
manjoen autiotuvassa, jossa on 6 petipaikkaa. 
Ensimmäisen päivän vaellus on n. 16 km ja 
toisen päivän osuus 9 km. Matkan varrella on 
useita laavuja, jolloin tauot voi sijoittaa pidet-
täviksi laavulla. 

Suositellaan sään mukaista varustusta ja ker-
rospukeutumista. Jokainen vastaa omasta 
ruuastaan. Kimppakyytien turvin kuljettajalle 
maksetaan bensakulut.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen viimeistään 
11.11.: Arja Manninen, 
arja.anita@hotmail.com. p. 040 7307 524.
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Ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä 
3. - 10.12.
Perinteinen hiihtoviikko Suomen Ladun tun-
turihotelli Kiilopäällä  järjestetään tänä vuon-
na viikolla 49 eli lauantaista 3.12. lauantai-
hin 10.12. yhteistyössä Puijon Ladun kanssa, 
kuten niin monena vuonna ennenkin. Kulje-
tukset ovat suoraan Joensuusta tai Kuopiosta, 
perillä retket ja muut ohjelmat toteutetaan 
yhdessä.

Kuljetus bussilla Joensuusta 3.12. klo 5.00

Kiilopäältä lähtö 10.12. klo 8.00

Majoitusta on tarjolla hotelli Niilanpäässä 1 
ja 2 hengen huoneissa, Pohjan Tytär -loma-
huoneistossa sekä kelohuoneistossa. Niiden 
hintaan sisältyy aamupala. 4 hengen loma-
huoneistossa, kämppätyylisessä mökissä ja 

hirsimökissä aamupala ei sisälly hintaan, mut-
ta sen voi tilata erikseen. Kuvia ja tietoa lisää 
majoituksesta ja varustetasosta löytyy www.
kiilopaa.fi. Aamiaispaketti koko viikoksi en-
nakkoon varattuna on 66 €/hlö ja päivällispa-
ketti 138 €/hlö.

Viikon ohjelmassa on omatoimisen hiihdon 
lisäksi retkiä takamaastoon. Kiilopäältä lähtee 
päivittäin myös Kiilopään oppaiden vetämät 
lumikenkä- ja hiihtoretket.

Matkan varaaminen ja varausmaksu, 100 eu-
roa, on suoritettava 1.9.2016 mennessä Joen-
suun Ladun tilille FI62 1040 5000 5920 39. 
Viitteeseen maininta ”Kiilopää 2016”.

Matkan järjestelyssä noudatetaan Joensuun 
Ladun matkaehtoja  http://joensuunlatu.
sporttisaitti.com/@Bin/555818/Matkaeh-
dot2016.pdf

Lisätiedot ja ilmoittautumiset sekä kyytei-
hin että majoitukseen:  
liisa.oura@gmail.com, puh. 040 829 4239. 
Matkalle otetaan noin 30 henkeä ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Jos saadaan lisämajoitus-
tilaa, voidaan määrää kasvattaa.

Hiihto
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Valokuvailta 4. - Vanhaa ja uutta
Maanantaina 17.10. klo 18 - 20, Carelicu-
min auditorio, Torikatu 21 C, Joensuu.

Joensuun Latu juhlistaa 65-vuotissyntymä-
päiviään kakkukahvein ja vanhan ja uuden 
toiminnan esittelyin.

Kakkukahvit tarjotaan klo 17 alkaen Careli-
cumin auditorion aulassa, ja esitykset perin-
teiseen tapaan alkavat klo 18.

Toimintaa ennen
Tietokirjailija, Joensuun Ladun jäsen Marja 
Simola kertoo Ladun historiasta.

Miten oli ennen?  Mikä on muuttunut?  
Marja Simola on kirjoittanut teoksen ”Iloa 
ja terveyttä liikunnasta” Joensuun Ladun 
toiminnasta vuosilta 1951-2001 ja löytänyt 
hersyttävän hienoja yksityiskohtia ja tapahtu-
mia vuosien varrelta.

Toimintaa nyt
Ladun talvivaellus 2016 suuntautui klassik-
koreitille, joka jokaisen kulkijan on joskus 
kuljettava: Kilpisjärveltä Haltille ja takaisin. 
Miten 11 hengen joukolla sujui? Osallistujat 
kertovat ja näyttävät kuvia.

Tiedustelut: Eero Oura, 
eero.oura@gmail.com , p. 045 260 8551

Valokuvailta 5. - Pyöräilyä saaristossa, 
ruskavaellus
Maanantaina 14.11. klo 18 - 20, Carelicu-
min auditorio, Torikatu 21 C Joensuu.

Joensuun Latu ja Puijon Latu tekivät kesä-
kuussa yhteisen polkupyöräretken Saaristo-
merelle Turun saariston rengastielle. Mitä iso 
joukko koki ja näki? Osallistujat kertovat ja 
näyttävät kuvia.

Ruskavaellus suuntautui tänä vuonna Ruotsin 
Lapin suurtuntureille Padjelantan kauniiseen 
kansallispuistoon. Retkeläiset kertovat koke-
muksiaan ja näyttävät kuvia.

Tiedustelut: Eero Oura, 
eero.oura@gmail.com, p. 045 260 8551

Valokuvaillat
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Kutsumme kuluneen vuoden aikana Joensuun 
Ladun talkoo- ja / tai vastuutehtävissä toi-
mineet kiitospäivälliselle. Tilaisuudessa ker-
taamme mennyttä kautta ja suunnittelemme 
tulevaa, sekä nautimme toistemme seurasta ja 
maukkaasta ruuasta. Kutsu on henkilökohtai-
nen ja saat sen ilmoittautumisohjeineen säh-
köposti- tai kotiosoitteeseesi. 

Talkoolaisten kiitospäivällinen 2.11. 

Liity jäseneksi - lahjoita jäsenyys

Joensuun Ladun jäsenedut ovat monipuoli-
set. Jäsenillä on mahdollisuus lainata Ladul-
ta retkeily- ja liikuntavälineitä kohtuulliseen 
hintaan ja tutustua näin itseään kiinnostavaan 
lajiin. Välineet ja varaus: http://joensuunlatu.
sporttisaitti.com/varusteasiat/

Suomen Ladun jäsenetuina saat mm. 5 kertaa 
vuodessa ilmestyvän ”Latu ja Polku” -lehden 
sekä alennusta mm. Kiilopään tunturikeskuk-
sessa, Kilpisjärven Retkeilykeskuksen, Hotelli 
Jeriksen, Pyhätunturi Oy:n ja 7 Fells Hostel, 
Äkäslompolo majoituksista, Karttakeskuk-
sen karttatuotteista, Partioaitan ja Retkiaitan 
tuotteista, Welhonpesän ja Bear & Waterin 
normaalihintaisista tuotteista, Hertz auto-
vuokraamosta sekä Fenno-optikkoliikeketjun 
tuotteista, Ruotsin STF:n ja Norjan  DNT:n 
tunturimajojen käyttöoikeuden jäsenhintaan, 
Autoliiton kansainvälisen leirintäkortin.

Suomen Ladun jäsenetujen lisäksi Joensuun 
Ladun jäsenkortilla saa alennuksia seuraavista 
jäsenliikkeistä:

 Carlson Nurmeksentien myymälä

• Carlson keskustan tavaratalon retkeilyosasto

• Intersport Joensuu Erä-Urheilu

• Intersport Joensuu Keskusta

• Kuvanmaailma

• Maanmittauslaitos, Pohjois-Karjala

Ajantasainen luettelo rahanarvoisista jäsen-
eduista on nähtävissä nettisivulla: 
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/
jasenedut/  

LIITY JÄSENEKSI TAI LAHJOITA JÄ-
SENYYS klikkaamalla sompaa Joensuun 
Ladun netti-sivuilla ja ilmoittautumalla 
jäseneksi verkkomaksulla: 
https://verkkomaksu.suomenlatu.fi/?y=210  
tai sähköpostitse arja.anita@hotmail.com 
tai tekstiviestillä p. 040 730 7524.
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Yhteyshenkilöitä

YHDISTYSASIAT Liisa Oura, pj, p. 040 829 4239
JÄSENASIAT Arja Manninen, vpj, p. 040 730 7524
SIHTEERI, TALOUS Kirsi Karjalainen, p. 040 512 9585
TIEDOTUSASIAT
- jäsentiedotus
- nettitiedotus

Merja Mustonen, p. 050 337 8460

Risto Paanala, p. 045 638 3347
TURVALLISUUSVASTAAVA Ilkka Raittila, p. 0400 137 753
LYKYNLAMPI
- kahvion ylläpito

Marjatta Partanen, p. 050 341 7940

LAPSET, PERHEET
- Muumien hiihto- ja ohjaajakoulutus

Taina Kuivalainen, p. 040 7079 790
Eija Sollo, p. 0500 950 996

HIIHTO
- hiihtotapahtumat
- aikuisten hiihtokoulut
- suksien voitelu ja sen ohjaus

Hannu Melin, p. 040 773 5767

Toivo Turunen, Future Club, 
p. 0400 375 070

RETKEILY, VAELLUKSET
- päiväretket

Eero Oura, p. 045 260 8551
Arja Manninen, p. 040 730 7524
Maija Penttinen, p. 040 758 6814
Liisa Oura, p. 040 829 4239
Riikka Turunen, p. 044 235 1981
Alpo Juvonen, p. 050 512 1432

GEOKÄTKÖILY Annu Jantunen, 
e-mail: annu.jantunen@gmail.com

MELONTA,
 
SOUTU

Ilkka Raittila, p. 0400 137 753
Eero Oura, p. 045 260 8551
Toivo Turunen, Future Club, 
p. 0400 375 070

PYÖRÄILY Hannu Melin, p. 040 773 5767
RETKEILYVÄLINEET
- lainaustoiminta, varaston
kunnossapito, varastojen avaimet 

Martti Ossi, p. 040 536 7298
Eero Oura, p. 045 260 8551
Liisa Oura, p. 040 829 4239
Hannu Melin, p. 040 773 5767
Ilkka Raittila, p. 0400 137 753
Pirjo Saukkonen, p. 040 509 0705
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Joensuun Ladun sääntömääräinen syyskokous pidetään 23.11.2016  alkaen klo 18.00 Itä- 
Suomen Liikuntaopistolla ISLOlla, Länsikatu 15, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2017 toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksut ja 
valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle 
toimintavuodelle.

Tiedustelut: Liisa Oura, liisa.oura@gmail.com, p. 040 829 4239

Henkilöjäsen   23 € 
Rinnakkaisjäsen    14 €  (jäsenenä myös toisessa latuyhdistyksessä) 
Perhemaksu    29 €  (kattaa kaikki perheenjäsenet) 
Nuorisojäsen (alle 19 v.)  10 €  
Opiskelijajäsen (alle 29 v.)  10 €

Joensuun Latu vuokraa jäsenilleen Kuhasalossa sijaitsevaa, kotakeittiöllä varustettua 10 hengen 
Kuhamajaa. Se on sopiva retkikohde esim. perheille kaikkina vuodenaikoina. Majalle pääsee 
jalkaisin, hiihtäen, pyöräillen, soutaen, meloen - ja autoillen. Joensuun Latu järjestää maksullista 
kahvi-, mehu- ja lettutarjoilua erikseen ilmoitettavina aikoina. Kuhamajan käyttömaksut: 20 €/
päivä ja 40 €/viikonloppu.

Kuhamajaa vuokrataan jäsenille

Kutsu Joensuun Latu ry:n syyskokoukseen

Jäsenmaksut vuodelle 2016
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Joensuun Latu tarjoaa jäsenetuna huomat-
tavan määrän lainattavia retkeilyvarusteita.  
Voit lainata edullisesti kalliimpia tai harvem-
min tarvittavia välineitä lyhytaikaiseen hen-
kilökohtaiseen käyttöön. Kun aikanaan tulee 
harkittavaksi omien varusteiden osto, on kun-
non varusteiden kokeilun jälkeen niitä hank-
kiessaan monta kokemusta viisaampi.

Varastoa täydennetään kysynnän ja mahdolli-
suuksien mukaan. Säännöt ovat seuraavat:

• Retkeilyvarusteilla edistetään jäsenistön ret-
keilytoimintaa ja -harrastusta.

• Varusteita lainataan jäsenetuna vain henki-
lökohtaiseen käyttöön, yhtä käyttökertaa var-
ten kerrallaan. Tarvittaessa on voitava näyttää 
Joensuun Ladun jäsenyys toteen jäsenkortilla.

• Muille järjestöille voidaan välineitä lainata 
vain erikseen sovittaessa, lainaushinnasta so-
vitaan tällöin erikseen.

• Ladun omia tapahtumia varten tehtävillä 
varauksilla on etuoikeus.

• Varusteita on käsiteltävä huolellisesti. Lai-
naaja vastaa varusteen rikkoutumisesta tai 
katoamisesta, korjaa tai hankkii tarvittaessa 
uuden.

• Varusteiden lainaamisesta huolehtii johto-
kunnan nimeämä työryhmä.

• Ota huomioon, että jos tarvitset esim. telt-
taa lauantaista lauantaihin, on sinun merkit-
tävä varaus alkamaan aiemmin eikä samana 
päivänä jona olet jo menossa. 

Varastot:
Retkeilyvälineet: 
Sepänkatu 44 A, pihan puolella 

Kanootit ja kajakit: 
Hasanniemi, kanoottivajat

Voit nähdä välineen, varusteen sekä 
Kuhamajan varaustilanteen nettisivulta 
http://joensuunlatu.sporttisaitti.com/ 
varusteasiat/lainaus-varaustilanne-2016/  
ja  katsoa  sieltä sopivan ajankohdan sekä so-
pia lainauksesta / vuokraamisesta seuraavien 
henkilöiden kanssa:

Martti Ossi 040 536 7298
Eero Oura 045 260 8551
Liisa Oura 040 829 4239
Hannu Melin 040 7735767
Ilkka Raittila 0400 137753
Pirjo Saukkonen 040 509 0705

Pääsääntöisesti lainaus maksetaan käteisel-
lä. Ellei käteistä ole mukana, maksa Joen-
suun Ladun tilille: Joensuun Osuuspankki, 
FI27 5770 0520 0613 64. Maksaessasi laita 
viitteeksi oma nimesi ja tieto siitä, mitä olet 
lainannut.

Retkeily- ja liikuntavälineiden lainaus




