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Joensuun Latu on saanut uusia 
geokätköilyohjaajia, Annu Jantusen 
ja Riikka Kuhmosen, jotka vetävät 
syyskuun geokätköilykurssin. 

Mikä geokätköilyssä viehättää?

Annu: Geokätköilyssä viehättää löytämisen ilo. Jo-
kainen kätkö on vähän erilainen ja esittelee useim-
miten vielä sellaisia paikkoja, joihin ei olisi ilman 
harrastusta tullut ikinä mentyä. Pieni poikkeama 
polulta ja näet maiseman, joka hämmästyttää hie-
noudellaan. Kesälomamatkat saavat ihan uuden nä-
kökulman kun paikkoja lähestyy kätköjen kautta. 
 
Riikka: Maailma on erilainen kätköilijän silmin ja mitä 
yllättävämmässä paikassa voi olla kätkö. Lisäksi har-
rastuksen helppous ja se että harrastaminen onnistuu 
myös koiran ja lapsen kanssa. Kätköillä voi välillä ak-
tiivisemmin ja välillä jättää kokonaan tauolle, harras-
tus ei ole tiettyyn aikaan sidottua, joten se sopii me-
nevälle perheelle.

Onko geokätköily vaikeaa?

Annu: Geokätköilyä voi harrastaa monella tasolla. Aloittaminen ei ole vaikeaa, tarvi-
taan vaan sopiva laite. Harrastuksen edetessä harrastamisesta voi tulla hyvinkin vai-
keaa, esimerkiksi minulla on jo Joensuun kätköt läheltä löydettynä, joten etsintäreissut 
voivat olla pitkiäkin. Toisaalta kätköjä on monen tasoisia sekä piilotusvaikeudeltaan 
että maaston haastavuudeltaan, eli jokaiselle löytyy jotakin.

Riikka: Välineistöä toki tarvitaan ja sen käytön omaksumista, mutta alun perehtymi-
sen jälkeen voi kätköillä aika samalla kaavalla peruspurkeissa ja halutessaan nostaa 
vaatimustasoa joko kätkölajeissa tai maastosta ja naamioinnista riippuen.

Kuinka helposti pääsee alkuun?

Annu: Harrastuksen aloittamista varten tarvitsee sopivan laitteen (aluksi puhelin käy, 
mutta harrastuksen edetessä gps-laite on parempi) sekä rekisteröityä geocaching.
com sivulle (sekä geocache.fi samoilla tunnuksilla, jos omistaa oman gps-laitteen tai 
on yhtään kiinnostunut tilastoista)

Riikka: Aika monelta löytyy jo älypuhelin omasta takaa, joten aloittaminen on sen puo-
lesta helppoa. Rekisteröitymiset ovat ilmaisia ja veikkaan ensimmäisten kätköjenkin 
löytyvän hyvinkin läheltä omaa kotia...
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Mistä saitte kipinän?

Annu: Minut lajin pariin on hurauttanut pari kaveria, jotka veivät purkeille. Älypuhe-
linaikaan siirtyessäni kätköt olivat aina käsillä ja se oli viimeinen tikki.

Riikka: Minutkin sai kaverit houkuteltua matkaansa, ensin kuljin jonkin aikaa ilman 
tunnuksia ns. seurana. Kävin parisen vuotta sitten Joensuussa pidetyn geokätköilyo-
pastustuokion ja sinä iltana loin sitten omat tunnukset.

Millainen Joensuu on geokätköilijän näkövinkkelistä?

Annu: Joensuussa on paljon kätköjä ja ne ovat pääsääntöisesti laadukkaasti toteutettuja. 
Joensuun seudulta löytyy muun muassa vuoden 2014 Top10- sakista 2 kätköä.
Harrastuksen aloittaminen on helppoa, koska monenlaisia - ja tasoisia kätköjä on lähellä.

Riikka: Hyviä paikkoja löytyy ympäri seutua ja niitä on tosiaan kehuttu kauempaakin.

Millaista porukkaa geokätköilijät ovat?

Annu: Geokätköilyssä liikutaan nimimerkin takana, joten jos ei osallistu miitteihin tai 
satu kätköllä tapaamaan muita kätköilijöitä, on harrastus ihan oma juttu. Osa kätköili-
jöistä on aktiivisempia tapaamisten ja sosiaalisen toiminnan suhteen. Itse haluan lä-
hinnä löytää purkkeja. Joensuun seudun kätköilijöillä on ainakin oma skype-ryhmä 
ja ilmeisesti Facebookissakin, mutta itse en näihin kuulu. Valtakunnallisesti Kivenal-
la-yritys pyörittää geocache.fi-sivuston alla keskustelupalstaa, jossa käydään vilkas-
ta keskustelua aiheesta.

Riikka: Yhtä luokitusta ei kätköilijöistä voi tehdä, meitä harrastajia on niin erilaisia 
kuin on ihmisiäkin. Jokaisella meistä on esim. omat kiinnostuksen kohteensa, joku ta-
voittelee purkkeja jopa ns. kilpailumielessä, jollekin se on purkin nappaisu silloin täl-
löin iltalenkin ohessa. Yleensä ottaen perussäännöt kätköilystä on porukalla hallussa 
ja yhteishenki kätköilyn innostavuudessa vahva.

Mitkä ovat ihmeellisimpiä kätköjä, joita olette löytäneet?

Annu: Kätköilyn luonteeseen kuuluu, ettei kätköjä paljasteta, jotta jokainen saa ko-
kea löytämisen ilon. Kerron siis yhdestä kätköstä, jota ei enää ole:) Joensuun keskus-
tan tuntumassa oli vielä hetki sitten eräs rakennus, jonka lastauslaiturin alle ole kät-
kö piilotettu. Laiturin alla seikkailu vaikeutti tietysti etsintää, koska satellitti ei sinne 
oikein asetu. Olimme onneksi osanneet napata mukaan taskulamput, mutta silti jou-
duimme pitkän tovin etsimään ja ihmettelemän, kun ei siellä alla oikein mitään sel-
laista sopivaa ollut. Lopulta totesimme, että kätkö oli aivan silmiemme edessä. Se vain 
oli niin suuri (noin 1,5m x1,5m) ettemme olleet sitä kätköksi osanneet epäillä (nor-
maalisti kätköt noin pakastepurkin kokoisia). Huikeinta kätkössä oli se, että myös lo-
givihko (johon käyntimerkitään) oli yhtä suuri:)

Riikka: Todella hyvä kätkö tekee joka kerran omanlaisensa vaikutuksen, moni kätkö 
on saanut aikaan joko suuren löytämisen riemun, osoittanut jonkin kiinnostavan pai-
kan tai kertonut historiasta yms. Jonkun kätkön edessä on kulutettu liki pari tuntia et-
simisaikaa itikoiden inistessä ympärillä, jonkun purkin vuoksi kiivetty tunturin hui-
pulle, joku kätkö harmittaa vieläkin kun jäi, siltä reissulta nappaamatta... Lisäksi vielä 
varmasti lukuisia upeita kätköjä odottamassa etsijäänsä :)
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TOIMINTAKALENTERI  
ELO - JOULUKUU 2015 

pvm vpv Sisältö Järjestelyvastaava
21.8. pe Lepakkoretki Liisa Oura

23.8. su Elokuun souturetki Toivo Turunen, Future Club

28.8. pe Kuutamomelonta ja -soutu Joen 
Yössä

Liisa Oura
Toivo Turunen

29.8. la Suomen Luonnon päivän retki 
Patvinsuolle

Tuula Turunen

1.9. ti Iltapyöräily Hopealahteen Hannu Melin

3.9. to Sieniretki Kuhasaloon erityisesti 
isille ja lapsille

Liisa Oura

8.9. ti Tutustu geokätköilyyn Annu Jantunen

12.9. la Ruskavaellus Kolilta Kopravaa-
raan

Toivo Turunen

19.9. la Lähiretki Kulhon maisemissa Jorma Reijonen

19.-20.9. la-su Paimenpojan vaellus Arja Manninen

26.9. la Sydän- ja polkuretki Jouhteni-
selle

Riikka Turunen 
Pirjo Saukkonen

12.10. ma Valokuvailta 4. Eero Oura

28.10. ke Talkoolaisten kiitosillallinen Marjatta Partanen

21.-22.11. la-su Rospuuttoretki Eero Oura

9.11. ma Valokuvailta 5. Eero Oura

23.11. ma Joensuun Ladun syyskokous Liisa Oura

5.-12.12. la-la Ensilumen viikko  Liisa Oura

Toimintakalenterin ohjelmamuutokset ovat mahdollisia. Tarkista tuoreim-
mat tiedot: http://joensuunlatu.sporttisaitti.com
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Puheenjohtajan  terveisiä

Mielihyvämatkoille luontoon myös syksyllä!

Alkuvuosi ja kesä ovat sujuneet todella hyvin: myös 
uudenlaiset tapahtumat ovat herättäneet kiinnostus-
ta. Joissakin on ollut osallistujia jopa ylenpalttisesti. 
Vain Pyhäselän jäätapahtumat jouduttiin perumaan 
onnettoman huonojen jääolojen takia. Kehnoksi 
moitittu kesäilma ei näytä retkeilyä lannistaneen, 
vaan pikemminkin päinvastoin. 

Vuoden mittaan olen tutustunut moniin uusiin La-
dun jäseniin ja tavannut ilahduttavasti myös ”van-
hoja”.  Olemme saaneet hurjan paljon uusia jäseniä, 
ja todella mukavaa on ollut, että olemme saaneet 
myös uusia ohjaajia ja vetäjiä. Joensuun Ladussa on 
nyt reilusti yli 1600 jäsentä. Tunnenko heidät kaik-
ki? En tietenkään, ja siksi onkin mukavaa, että eri 
yhteyksissä tapaan minulle uusia ihmisiä, jotka tulevat kertomaan kuulumisiaan, toi-
veitaan toiminnasta ja toisinaan ilahduttamaan myös kertomalla, että hekin voisivat 
joskus antaa asiantuntemustaan tai aikaansa yhteiseksi hyväksi. 

Jäsenistä tiedän, että on kaikkia ikäryhmiä nollasta yli kasikymppisiin. Perheitä on 
paljon, ja siksi meillä onkin hinku lisätä perheitä kiinnostavaa toimintaa.  Suuri osa 
jäsenistä on ollut mukana alle viisi vuotta, ja alle 10 vuotta mukana olleita on seuraa-
vaksi eniten. Yli 30 vuotta mukana olleitakin löytyy. Ylivoimaisesti suurin osa jäsenis-
tä on Joensuusta, mutta on heitä kaikista ympäristökunnistakin ja kauempaakin kuten 
Tampereelta, Helsingistä, ulkomaitakin myöten. Mielenkiinnon kohteista tiedän, että 
laidasta laitaan meitä on: karaistuneista kairan kiertäjistä ja himoliikkujista itseään 
melkein sohvaperunoiksi nimittäviin. Patikointia, retkeilyä, pyöräilyä, melomista, geo-
kätköilyä ja talven tullen kaikenlaisia talven iloja.

Toimintamme on omanlaistamme, ja teemme asioita juuri sen verran kuin me va-
paaehtoiset voimme tehdä. Yhteistyötä teemme tietenkin enenevässä määrin mui-
den kanssa, joita kiinnostavat samat asiat kuin meitäkin: luonto ja liikkuminen. Nyt-
temmin myös tieteelliset tutkimukset ovat vahvistaneet, että luonnossa liikkuminen 
on hyväksi niin keholle kuin mielelle, stressitaso laskee ja mielihyvän tunteet koros-
tuvat.  Kiintoisa tutkimustulos on myös, että luonnossa liikkuminen on aivoterveydel-
le vielä suotuisampaa kuin esimerkiksi sanaristikoiden tai sudokujen ratkaiseminen. 

Loppuvuoden tapahtumia on lisätty sitä mukaa kun on niitä on ”keksitty” ja saatu to-
teuttajia. Toivottavasti ne osoittautuvat sellaisiksi, että
  
• on helppo lähteä luontoon liikkumaan
• voi tuntea itsensä tervetulleeksi muiden mukaan
• voi oppia uusia piirteitä Joensuusta lähiympäristöineen  
 
Liisa

Nammatj 3 GT vaihtaa käyttäjää
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Päiväretket 
kiinnostavat 
 
Sari Huttunen muutti Joensuuhun tois-
ta vuotta sitten ja liittyi jäseneksi Joen-
suun Latuun. Häntä kiinnosti erityisesti 
Ladun  lähistölle suuntautuvien päiväret-
kien tarjonta.

- Se että autototon ihminen pääsee 
luontoon ja joku on järjestänyt valmiiksi. 
Muuten jäisi käymättä, toteaa Sari.

Muilla paikkakunnilla hän ei ole löytä-
nyt vastaavaa toimintaa, vaikka onkin ol-
lut jäsen paikallisessa latuyhdistyksessä.

-On helppoa, kun joku sanoo minne 
mennään, eikä tarvitse erätaitojakaan 
olla. Pitkät rinkkavaellukset eivät kiinnos-
ta minua, eikä myöskään melonta, tarken-
taa Sari Huttunen.
(IR)

Lepakkoretki - iltaretki Kuhasaloon 21.8. klo 21 

Lepakot ovat yleensä pienikokoisia, öi-
seen aikaan lentäviä nisäkkäitä, jois-
ta useat suunnistavat kaikuluotauksen 
avulla ja nukkuvat pää alaspäin.

Lepakkoa on pidetty Suomessa Pi-
run aikaansaannoksena. Tarinan mu-
kaan Piru katseli Jumalan luomistöi-
tä, ihastui pääskyseen ja koetti itsekin 
tehdä samanlaisen. Tuloksena oli kui-
tenkin lepakko. Kiukuspäissään Piru 
määräsi sen lentämään öisin, ettei epä-
onnistuminen osuisi jokaisen silmiin. 

Kuhasalo on hyvä paikka etsiä lepa-
koita, ja lähdetäänkin sinne tutkimaan, 
löytyykö niitä lepakkoasiantuntija He-
lena Haakanan johdattelemana. Elo-
kuu on paras aika lepakkohavainnoil-
le, ja maastoon kannattaa lähteä noin 
puoli tuntia tai tunti auringonlaskun 
jälkeen. Lepakot eivät lentele satees-
sa, mutta siinä tapauksessa menemme 

Kuhamajalle ja juttelemme siellä lepa-
koista.

Kokoonnumme  Kuhasalon park-
kipaikalla klo 21. Helena kertoo ensin 
lepakoista, jonka jälkeen siirrymme 
maastoon.  Retki kestää n. 1-2 tuntia, 
ja Kuhamaja on käytettävissämme.

Retkelle ei tarvitse ilmoittautua. Tas-
kulamppu on hyvä olla mukana.

Useimmat retket ovat omakustantei-
sia, ja maksuilla katetaan esim. tilaus-
bussin maksu. Kimppakyydeissä kyyti-
läiset sopivat keskenään kustannusten 
maksusta, ja suosituksena on, että kus-
ki laskee bensakulunsa 0,25 euroa/ki-
lometri. Ladun sivuilla on kilometrilas-
kuri, josta voit laskea kulut osallistujaa 
kohti.

Tiedustelut: Liisa Oura, liisa.ou-
ra(at)gmail.com, p. 040 829 4239

Päiväretket, patikkaretket
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Patikkaretket Joensuun lähiympäristössä

Retket sopivat kaikille, jotka haluavat tu-
tustua Joensuun ja sen ympäristön retkei-
lykohteisiin. Retkillä kierretään ohjaajan 
johdolla mukava lenkki pysähtyen sopi-
vin väliajoin nauttimaan omista eväistä ja 
retkikohteesta.

Patikkaretkillä kerrotaan alueen luon-
nosta ja historiasta, linnuista ja kasveista. 
Retkelle tarvitset mukaan sään mukaisen 
vaatetuksen, retkieväät ja juomapullon, 

kävelysauvatkin, jos tykkäät niitä käyttää.
Patikkaretkille ei tarvitse ennakkoil-

moittautumista. Kyyti- tai muiden jär-
jestelyiden takia tapahtumakuvauksen 
yhteydessä ilmoittautumisesta voi olla 
maininta. Retket ovat maksuttomia ja 
avoimia kaikille!

Tässä jäsenlehdessä mainittujen ret-
kien lisäksi saatetaan järjestää lisäretkiä, 
joista tiedotetaan erikseen.

Sydän- ja polkuretki la 26.9. klo 
9-15 Jouhteniseen

Höytiäisen mahtavat maisemat 
kutsuvat!

Lähtö klo 9 linja-autolla Joensuusta Sil-
takadun matkailupysäkiltä Huhmariin, 
mistä vesibussi Tuulalla Jouhteniseen. 
Saaressa verryttely ja patikointia luon-
nosta nautiskellen. Useita tasoryhmiä, 
joista voit valita mieleisesi. Reitillä hie-
man haastetta korkeuserojen vuoksi, jo-
ten sauvat ja hyvät jalkineet ovat tarpeen. 
Retken lopuksi tarjoamme nuotiolla noki-
pannukahvit pullan kera, muut eväät jo-
kainen hoitaa itse. Paluu Joensuuhun noin 
klo 15. Hinta 35e/aikuiset ja 20e/lapset 
alle 15v, kerätään bussissa (varaa kä-
teinen tasaraha). 

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautu-
miset pe 18.9. mennessä (retken hinta 
veloitetaan perumatta jättäneiltä) Riikka 
Turunen: riikkaturunen17(at)gmail.com 
tai p. 044 235 1981. Kerro nimesi ja puhe-
linnumerosi puhelun mentyä vastaajaan 
tai jos käytät sähköpostia. Mukaan mah-
tuu 60 nopeinta!

Tervetuloa hieman erilaisella retkelle!
” Jouhteninen on Höytiäisen selällä sijait-
seva monien erikoisuuksien saari. Pienen 
saaren pinta-ala kasvoi 1800-luvun jälkim-
mäisellä puoliskolla Höytiäisen pinnan las-
kun myötä. 2000-luvulla saareen iski trom-
bi, ja maisema muuttui jälleen tyystin.”
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Suomen luonnon päivän 
”yhdessä”-retki Patvinsuolle 29.8

Tervetuloa porukalla Suomen luonnon-
päivänä sieniretkelle Patvinsuon kansal-
lispuistoon 29.8.2015 klo 12.00.–19.00.

Lähtö klo 9.30 Joensuusta Siltakadun 
matkailijapysäkiltä, Marttakahvion takaa. 
Paluu klo 20.30 mennessä Joensuuhun.

Ota mukaan retkieväät, oma kori, veit-
si, sienikirja, ruokailuvälineet ja saunatar-
vikkeet. Lähdemme sienestämään kah-
tena ryhmänä, toiset Suomunkierrolle ja 
toinen porukka lähimaastoon. Molemmil-
la ryhmillä omat vetäjät, Tuula Turunen / 
Villiemäntä Patvinsuolta lähimaastoon ja 
Metsähallituksen työntekijä Luontokes-
kus Ukosta, Heidi Kilpeläinen Suomun-
kierrolle.

Lähtö opastuskeskuksen pihalta klo 
12.00, tulemme takaisin nuotiopaikalle 
noin klo 15- 16.00, jonka jälkeen valmis-
tamme ruuan yhdessä Metsähallituksen 
tarjoamista ruoka – aineista (perunaa, si-
pulia, kermaa ja pekonia ). Omia lisukkei-
ta voi ottaa mukaan.

Rantasauna on varattuna klo 17- 19.00.
Bussimatkan hinta 10 € lähtijämääräs-

tä riippuen.
Ilmoittautumiset Ilkka Raittilalle 

sähköpostiin ilkka.raittila(at)gmail.com 
tai tekstiviestillä p. 0400 137753 tiistaihin 
25.8. mennessä.

Tutustutaan paikalliseen sienitarjon-
taan ja kerätään syötävät päivällistä varten.

Tervetuloa Patvinsuolle!
Tiedustelut Tuula Turunen, thturu-

nen(at)gmail.com, p. 050 372 6242

Sieniretki Kuhasaloon erityisesti 
isille ja lapsille 3.9. klo 17-20.

Aloitus Kuhasalon P-paikalta klo 17.00. 
Kerätään ja opetellaan tunnistamaan sie-
niä sekä tehdään niistä ruokaa Kuhama-
jalla. Mukaan säänmukainen varustus, 
sienikori ja -veitsi sekä hieman evästä.  
Retki tehdään yhteistyössä Pelastakaa 
Lapset ry:n kanssa. Retkelle ei tarvitse 
ilmoittautua. Tervetuloa mukaan!

Lähiretki Kulhon maisemissa 
19.9. alkaen klo 10

Miksi Kulhon nimi on Kulho? 
Selviääkö se retkellä?

Tutustutaan Kulhon maisemiin, 
sen tarinoihin ja historiaan Jorma 
Reijosen johdattelemana lauantai-
na 19.9.  Maasto on helppokulkuis-
ta, se ei sisällä juurikaan korkeus-
käyriä ja on muutenkin oivallista 
patikointimaastoa.  Marjoja ja sie-
niä saattaa esiintyä, ja vettä voi-
daan ammentaa järvestä. Patikoin-
timatkaa kertynee seitsemisen 
kilometriä, ja patikoinnin lopuk-
si istutaan tulilla.  Retki kestä-
nee 3-4 tuntia. On tietenkin myös 
mahdollista jatkaa sitten patikoin-
tia omin päin, toisaalta myös ly-
hyempiä reittivaihtoehtoja löytyy.

Kokoontuminen klo 10 Ilo-
mantsintien varren levähdyspai-
kalla. Levähdyspaikalle on noin 10 
km Joensuusta Ilomantsintietä, ja 
parkki-tai levähdyspaikka on tien 
oikealla puolella noin 1,5 km Kul-
hontien risteyksestä. Tilaa on aika 
monelle autolle ja tietenkin vielä 
useammalle polkupyörälle.  

Retkelle ei tarvitse ilmoittau-
tua. Sään mukainen varustus, 
omat eväät ja taukovaatteet mu-
kaan. Lisätietoa saa Jorma Reijo-
selta p. 0400 121 466. 
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Lähtöpaikka matkailupysäkki, Joensuu, 
Siltakatu
8.00 Siltakatu 
8.10 Jukolanportti 
8.15 Lehmonkoulu 
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 
kokoontuminen Koli Freetimen pihas-
sa klo 9.00, jonka jälkeen siirtyminen 
Break Sokos Hotel Kolille.

Alkujumpan ja ryhmiin jaon jälkeen va-
littavana kaksi eri reittivaihtoehtoa ve-
täjien johdolla:
 * Ikolanaho-Jero-Verkkovaara-Kop-

ravaara n. 13 km
 * Mäkrä-Ikolanaho-Jero-Verkkovaa-

ra-Kopravaara n. 16 km
 
Välipysähdys Ikolanaholla omin eväin, 
varsinainen taukopaikka Verkkovaaran 

Vaellukset

nuotiopaikalla, jossa tarjolla makkaraa, 
mehua, kahvia ja kahvileipää.
Koli Freetimessa saunat lämpimänä klo 
14.00 lähtien. Keittolounas klo 15.00 – 
17.00

Paluukuljetus Joensuuhun lähtee klo 
17.00, ajetaan tarvittaessa Break Sokos 
Hotelli Kolin kautta.

Hinta: 30,00 €/hlö, sis. kuljetukset, tar-
joilun taukopaikalla, saunomisen ja ruo-
kailun

Ilmoittautuminen järjestelyiden takia 
myös omalla autolla saapuville to 10.9. 
mennessä!
Toivo Turunen p. 0400 375 070 
Kimmo Kurvinen: tekstiviestillä 0400 
920 412, viestiin osallistujat ja mistä 
kyytiin 
Asko Timoskainen p. 0400 576 303 tai 
sähköpostilla info@future-club.fi
 
Järjestäjä: Future Club ry
Varaa mukaan riittävästi juomista ja tuke-
vat jalkineet, voit käyttää myös sauvoja!

Kolin ruskavaellus la 12.9.
Ohjattu syysretki Kolin kauniissa syysmaisemissa
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Paimenpojan vaellus 19. - 20.9.

Paimenpojan vaellus (37 km) on Tuupovaaran Jänisjoen vesistön vaihtelevissa maas-
toissa kulkeva vaellusreitti. Nousuja ja laskuja sisältävään reittiin mahtuu kävelyä 
metsäpoluilla, pitkospuilla, päällystetyllä tiellä sekä kärryteillä. Reitin varrella on ve-
tolautta vesistön ylitykseen.

Lähdemme Joensuusta yhteiskyydeillä lauantaina 19.9. klo 8.00 ja palaamme sunnun-
taina 20.9.  Vaelluksen lähtöpaikka on Tuupovaaran kirkonkylän nuorisotalon piha. 
Siitä jatkamme Kaatiojärven ja Iivin kautta Vekaruksen ulkoilualueelle, josta löyty-
vät varaustupa http://poluilla.paimenpoika.fi/course/view.php?id=24 (6 hlöä 55€/vrk), 
kota sekä Kalliokosken ja Myllykosken laavut. Kotajoen lintutornilla on mahdolli-
suus pysähtyä tarkkailemaan lintuja ja Keljonjärvellä turvaudumme lauttakuljetuk-
seen. Koskenniskan mylly- ja kievarimuseon yhteydessä on Myllytupa, joka on mitoi-
tettu 2 henkilölle. (20€/vrk)  
http://poluilla.paimenpoika.fi/mod/resource/view.php?id=118.

Reitin varrella on myös mahdollista poiketa Pörtsämön ortodoksiseen kalmistoon. 
Vaelluksen päätepiste on Korpiselkätalon parkkipaikka.

Aiempaa vaelluskokemusta ei tarvita, kohtalainen peruskunto ja uteliaisuus luonnos-
sa liikkumiseen riittävät. Retkellä tarvittavia varusteita voi vuokrata Joensuun Ladul-
ta. Kukin osallistuja vastaa omista ruuistaan ja kimppakyytiläiset sopivat kuljetukset 
keskenään. Tarvittaessa kokoonnumme etukäteen ja kerromme vaelluksella tarvitta-
vista varusteista ja ruuista ja muista kysymyksiä herättävistä asioista.

Oppaana toimii Arja Manninen.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen viimeistään 12.9.: Arja Manninen, p. 040 7307524 
tai arja.anita(at)hotmail.com
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Rospuuttoretki 21. - 22.11. Koivusuolle / Koitajoelle

Teemme rospuuttoretken syksyn pimeimpään aikaan marraskuun lopussa Koitajoelle 
ja Koivusuolle. Kohde on tuttu, mutta se ei haittaa: paikka on upea ja kestää kulkemi-
sen ties kuinka moneen kertaan ja tämä vuodenaika on harvinaisen ihana. Lunta tai 
kuuraa saattaa olla, suo on avoin tai jäässä, rannat ovat riitteessä. Puut ovat paljaana 
ja luonto on karu. Päivä on lyhyt, polku hyvä ja tupa lämmin.

Majoitumme Asumajoen autiotuvalle, jonne mahtuu isompikin porukka. (Polvikos-
ken varauskämppä on varattu.) Se sijaitsee sopivasti viikonloppuretken puolivälissä.

Toisena päivänä kuljemme Lakonkankaan pysäköintipaikalta reilu 10 km Koitajo-
en vartta Polvikoskelle. Tai toisin päin. Matkan varrella on kaksi autiotupaa ja usei-
ta tulentekopaikkoja. 

Toisena päivänä kuljemme Polvikoskelta pohjoiseen 20 km mittaisen Pirhun kier-
roksen. Upeita paikkoja ovat mm. aava ja märkä Koivusuo, jyhkeä Pirhunvaara, sen 
takana ikivanhaa metsää Pirtupolun varrella, jossa edellisellä kerralla oli temmeltä-
nyt susilauma. Koitajoen ylitämme omatoimisesti kanoottilautalla. Takaisin tullessa 
Koitajoen itäpuoli on tasaista helppokulkuista kangasta.

Lähdemme Joensuusta mahdollisimman harvoilla autoilla varhain lauantaiaamu-
na. Toinen porukka lähtee eteläpäästä, toinen laittaa kämpän lämpiämään. Kanoot-
ti kuljetetaan etukäteen yläjuoksulle ja rakennetaan lossi. Illalla syödään ja jutellaan 
mukavia. Kun sopivasti järjestelemme autot, voimme molempina päivinä kulkea eri 
matkan. Omat eväät, autokunta maksaa kuskille bensakulut. 

Retken vetää Eero Oura, kyselyt ja ilmoittautuminen eero.oura(at)gmail.com tai 
045 2608551. Lisää tietoa www.luontoon.fi à Koitajoki ja à Tapion taival 
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PYÖRÄILY

Pyöräilykausi 2015 alkoi kilometrikisalla, 
jatkuen 22.9. saakka. Joensuun Latu osal-
listuu myös tänä vuonna kilometrikisaan. 
Vieläkin on mahdollista liittyä joukkoon! 
Nosta kuntoasi ja kartuta kilometrejä! Il-
moittamiskoodi on JoenLatu. Edellisvuo-
den nimimerkit eli käyttäjätunnukset ja 
myös edellisen vuoden salasana käyvät 
niille, jotka olivat mukana jo viime vuonna.

Ohjeet ilmoittautumiseen niin uusil-
le liittyjille kuin vanhoille kertaukseksi: 
http://www.kilometrikisa.fi/faq/. Mukaan 
kannattaa lähteä, vaikkei monta kilomet-
riä aikoisi ajaakaan, esim. vain kauppa-, 
työ-, yms. reissuja. Toki Ladun yhteisille 
pyöräretkillekin kannattaa osallistua. Ki-
sassa ajetaan kilometrejä ja bensasäästöjä 

joukkueelle, kilpailla voi mielensä mu-
kaan itsensä kanssa tai sitten leikkimie-
lellä kaverin kanssa. Kilometrit kirjataan 
oman arvion mukaan, eikä tarvitse päivit-
täin kirjata, vaan voi kirjata vaikka mon-
ta viikkoa taannehtivasti. Kilometrikisan 
seuranta alkoi 1.5.

Pyöräilystä ja kilometrikisasta

Joensuun Latu elvytti toiminnassaan pyöräilyn viime vuonna, ja tänä vuonna 
on jatkettu, koska se on niin mukavaa.  Jokin yhteinen iltapyöräily vielä keri-
tään toteuttamaan syksyn mittaan. Radiossa juuri kerrottiin, että pyöräilystä 
on tullut erityisesti keski-ikäisten miesten uusi suosikkiharrastus. Mikä pyö-
räilyssä viehättää, kysyttiin yhdeltä heistä? ”Saa ajaa täysillä – prätkällä ja au-
tolla ei koskaan”, hän vastasi.

Kilometrikisassa olemme mukana viime kertaa isommalla joukkueella, jos-
kin yhä pienten joukkueiden sarjassa. Millaisia pyöräilijöitä meitä on tässä leik-
kimielisessä kisassa?

Olen huomannut, että työmatkapyöräilijöitä, tavallisia pyöräilijöitä, aina-
kin yksi pitkän matkan pyöräilijä, hurjia kilometrinnielijöitä ja satunnaisem-
pia pyöräilijöitä. Tämän vuoden kilometrikisan tähänastiset kilometrit vaihte-
levat 4000 kilometrin ja muutaman sadan kilometrin välillä. Itselleni häämöttää 
tuhannen kilometrin haamuraja tämän kilometrikisan tavoitteena, liki kaikki 
asiointipyöräilyn merkeissä, autoilun sijasta. Koska useimmat meistä ovat ki-
sassa nimimerkeillä, emme oikeastaan tiedä, keitä toiset ovat, mutta hauska on 
seurata muiden polkijoiden edistymistä.  Elokuun alussa meillä oli yhteensä 
koossa 22 766 kilometriä ja bensaa oli säästetty 1593 litraa!  
”Kamelikurki” 
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Melonta, soutu
Melontakausi jatkuu vielä pitkälle syksyyn. Joensuun Ladun jäsenet saavat osallistua 
myös melonnan erikoisseura Joensuun Kauhojien retkille. Esimerkiksi tiistaimelon-
nat ovat oikein sopivia aloittelevillekin melojille. Melomaan lähdetään Kauhojien ka-
jakkivajalta klo 18, syyskuussa klo 17.00, ja melotaan muutama tunti. Ilmoittautua ei 
tarvitse etukäteen.

Iltapyöräily Hopealahteen

Tiistaina 1.9. pyöräilemme Joensuun matkustajasatamasta Niittylahteen Hopea-
lahden lomakeskukselle. Omat makkarat, sekä uima-asut mukaan. Latu tarjoaa 
nokipannukahvit ja savusaunan.

Lähtö Tuulaakin edestä klo 16.30. Lisätietoja Hannu Melin, p. 040 773 5767
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Kuutamomelonta ja -soutu Joen 
Yössä 28.8.

Joensuun Kauhojien ja Joensuun La-
dun melojat sekä Future Clubin soutajat  
juhlistavat Joen Yötä kuutamomelonnan 
merkeissä. Kokoontuminen Hasannie-
men vajoille klo 20 ja laittaudutaan ve-
sille. Matka taittuu valaistuin kajakein 
ja kirkkovenein.Pielisjokea pitkin kohti 
Ilosaarta. Jos sää suosii, melotaan täyden 
kuun loisteessa. 

Ilmoittautumista ei tarvita, mutta jos 
haluat Ladun kajakin, varaa se ajoissa, 
jotta varmistat mukaanpääsyn. Kajakeis-
sa on normivarusteet, mutta ota oma va-
lolähde mukaan.

Lisätietoja:   
Joensuun Kauhojien ja Joensuun Ladun 
melojat / Eveliina Hiltunen, joensuun-
ka(at)joensuunkauhojat.net, Ladun ka-
jakkien luovutus Jaana Kalajoki, jaana.
kalajoki(at)luukku.com 
 
Future Club / Toivo Turunen, toivo.turu-
nen(at)gmail.com

Elokuun souturetki

Soutajat järjestävät yhteisen ret-
ken sunnuntaina 23.8. alkaen klo 
16. Kelin salliessa retki suuntautuu 
Höytiäisen kanavalle, missä ran-
taudutaan bunkkerimuseon ran-
taan. Tuulisella säällä retki teh-
dään Utransaareen.  Tilaa on 15 
– 30 hengelle.

Lisätietoja: Toivo Turunen, p. 0400 
375 070, toivo.turunen(at)gmail.
com

Kirkkovenesoudut jatkuvat

Future Club kumppaneineen harjoittelee 7 airoparin kirkkoveneillä säännöllisesti kes-
kiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 18:00 alkaen tekemällä muutaman tunnin kuntolen-
kin järvelle tai joelle. Latulaiset ovat tervetulleita. Heitä onkin ollut mukavasti muka-
na pitkin kesää, uudetkin voivat tulla mukaan.

Miehistöt ja määrät eivät ole vakituisia, vaan vesille lähdetään sellaisella joukolla 
ja niin monella veneellä kuin rantaan ilmaantuu väkeä. Mukaan pääsee ilmestymällä 
rantaan venevajoille 200 m Jokiasemalta ylävirtaan klo 18:00 mennessä.
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Hiihto

Perinteinen ensilumen hiihtoviikko Lapissa 5.-12.12. 

Tänä vuonna on hieman uudet kuviot: Kukin itse varaa etukäteen suoraan hotellista 
majoituksen ja muut palvelut. Kiilopäältä saa ylimääräistä alennusta, kun ilmoittaa 
kuuluvansa Joensuun ja Puijon Latujen Ensilumen ryhmään. Majoituksen hinta vaih-
telee luonnollisesti majoitustyypin ja ateriointivaihtoehtojen mukaan. Majoitusvarauk-
sen yhteydessä Kiilopään tunturiasema kerää samalla tiedon bussikyydin tarvitsijois-
ta. Samalla voi ilmoittaa haluavansa linja-autokyydin, jonka Joensuun Latu järjestää. 

Kiilopää lähettää ennakkomaksut varauksista syyskuussa. 
Joensuulaisten yhteiskyytiä voivat käyttää myös muualle Saariselälle majoittuvat 

tai tunturiin matkaavat. Pelkän kyydin haluavat ilmoittautuvat Liisa Ouralle. Elokuun 
alkupuolella tilanne näytti siltä, että Kiilopään majoituspaikat ovat jo melko täynnä, 
joten kannattaa toimia ajoissa, sillä paikkoja on varattu rajoitettu määrä. Linja-auto-
kyyti toteutetaan omakustannushintaan. 

Kuljetus lähtee Joensuusta 5.12. klo 5.00 aamutuimaan, ja tavoitteenamme on keri-
tä Kiilopäälle päivälliseen mennessä. Innokkaimmat kerkiävät myös laduille vielä sa-
mana iltana. Paluumatkalle Kiilopäältä lähdetään lauantaina 12.12. klo 8.00.

Viikon mittaan Joensuun ja Puijon Ladun osallistujille järjestetään omia retkiä tun-
turi- ja umpihankihiihdon merkeissä, mutta toki olemme tervetulleita myös Kiilopään 
tunturiaseman oppaiden järjestämille hiihto- ja lumikenkäretkille. Lisäksi monet hiih-
televät ihan vaan itsekseen hyvillä Kiilopään- Saariselän laduilla. 

Varaukset Kiilopäältä joko sähköpostitse kiilopaa@suomenlatu.fi tai puhelimitse 
016-6700 700.

Kyselyt Liisa Oura, liisa.oura(at)gmail.com, p. 040 829 4239

Lykynlammen kahvio
 
Lykynlammen kahvio palvelee edelleen  taukopaikkana ensi hiihtokautena 
(2.1-20.3.2016) ulkoilijoita. Kahvion toiminnassa on talkoolaisten osuus oleel-
lista, ilman talkoolaisia homma ei toimi. Tervetuloa entiset ja uudet talkoo-
laiset mukaan! Talkootehtäviin saat perehdytyksen. Osuutesi voi olla yhdes-
tä useampaan vuoroa kahviotehtäviä, tai vaikka viikonlopun munkinpaisto tai 
jotain tältä väliltä.

Edellisen kauden talkoolaisille tulee taas kutsu ”kiitosillalliselle” muistele-
maan mennyttä kautta ja suunnittelemaan tulevaa.

Jos kiinnostuit Lykynlammen kahviotalkoista, ota vaikka heti yhteyttä! mar-
jatta.partanen (at)gmail.com
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Koulutus

Tutustu geokätköilyyn 8.9. klo 
17.30. – 20.30.

Joensuun Latu järjestää geokätköilykurssin 
Lykynlammella, jossa käydään läpi 
geokätköilyn perusasioita ja harjoitellaan 
maastossa. Kouluttajat tuovat mukanaan 
GPS-laitteita kurssilaisten käyttöön. 
Maastovaatteet ja muistiinpanovälineet 
riittävät.

Geokätköilykoulutus alkaa tiistaina 
8.9. klo 17.30 Lykynlammen majalla. Al-
kuosuuden jälkeen siirrytään maastoon. 
Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 
henkeä.  

Kurssin hinta Ladun jäsenille: aikui-
set 10 euroa, alle 16- vuotiaat ilmaiseksi 
Kurssin hinta muille: aikuiset 30 euroa, 
alle 16- vuotiaat ilmaiseksi.

 
Ilmoittautumiset viim. 1.9. Annu Jantu-
selle, sähköposti: annu.jantunen(at)gmail.
com

Valokuvailta 4.

Maanantaina 12.10. klo 18:00-20:00, Care-
licumin auditorio, Torikatu 21C Joensuu.
Teema: Eka kerta

Latu teki keväällä 2015 kahden viikon 
ahkiovaelluksen Ruotsin – Norjan tuntu-
reille. Ensi kertaa talvivaellukselle osal-
listunut Juhani Kangas kertoo ja näyttää 
kuvia, miten ihanaa vaelluksella oli ja 
kuinka helppo siihen on jäädä koukkuun. 

Eero Oura on aiemmin pyöräillyt lä-
hinnä työmatkoja. Pyöräretkeilyn hän 
aloitti suoraan huipulta pyöräilemällä 
kansainvälisessä ryhmässä Tiibetin Lha-
sasta Nepalin Kathmanduun. Reilu 2 viik-
koa, 1150km keskimäärin 4km korkeudes-
sa. Sopeutuuko keho? Voiko valmistautua 
etukäteen? Pärjääkö aloitteleva retkipyö-
räilijä konkareiden seurassa? 

Tiedustelut: Eero Oura, eero.oura(at)
gmail.com, p. 045 260 8551

Valokuvailta 5.

Maanantaina 9.11. klo 18:00-20:00, Carelicumin auditorio, Torikatu 21C 
Joensuu.

Teema: Läheltä ja kaukaa
Ladun pitkät melontaretket ovat kahtena peräkkäisenä vuonna suuntautu-

neet keskisen Saimaan parhaille paikoille. Molemmille osallistunut Sirkka-Lii-
sa Kolehmainen kertoo ja näyttää kuvia melonnan ihanuudesta ja Saimaan 
kauneudesta.

Eero Oura kokosi porukan vaativalle vuoristovaellukselle Nepaliin ja Tiibe-
tiin v. 2014. Eero näyttää kuvia yli 8 km korkean Manaslun kierroksen huikeista 
maisemista ja äärimmäisen köyhän kehitysmaan suurenmoisen ystävällisistä 
ihmisistä. Kevään 2015 ensimmäinen maanjäristys tapahtui vain 100km pääs-
sä reitiltämme. Muilta osallistujilta voi kysyä lisää.

Tiedustelut: Eero Oura, eero.oura(at)gmail.com, p. 045 260 8551.
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Kokoukset

KUTSU JOENSUUN LATU RY:N VUOSIKOKOUKSEEN
 
Joensuun Latu ry:n syyskokous pidetään 23.11. klo 18:00 Itä-Suomen Liikuntaopistol-
la ISLOlla, Länsikatu 15, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään mm ensi vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsen-
maksut ja valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Päätetään jäsenmaksu-
jen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.

Tervetuloa mukaan päättämään latuyhdistyksemme asioista! Kahvitarjoilu! 

Tiedustelut: Liisa Oura, liisa.oura(at)gmail.com, p. 040 829 4239

 
Kiitosillallinen talkoolaisille
Kiitosillallinen kuluvan vuoden tapahtumien talkoolaisille on keskiviikkona 
28.10.2015. Yhteiseen iltaamme lähetetään henkilökohtainen kutsu postitse tai 
sähköpostilla niille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa. Etukäteisilmoittautu-
minen pyydetään kutsussa. Maukkaan ruuan nauttimisen lisäksi tapahtumas-
sa muistellaan menneitä ja suunnitellaan ensi kauden toimintaa. Voit samalla 
ilmoittautua ja varata sopivat talkoovuorot ensi talven tapahtumiin. Tervetuloa!

Jäsentiedotteet 

Nro 1 / 2016 ilmestyy joulukuun lopulla 2015.

Haluatko Ladun tapahtumista muistutuksen sähköpostiisi? Jos haluat jakelulistalle tai 
pois listalta, ilmoita Ladun tiedottajalle Eila Partaselle, eila.partsu(at)gmail.com                                                                                          
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JÄSEN- JA KANNATUSMAKSUT VUODELLE  2015

Joensuun Ladun jäsenmaksu Suomen Ladun osuus 
jäsenmaksusta

1. jäsen 23 € 14,50 €

Rinnakkaisjäsen 14 € 8,00 €

Perhemaksu (kattaa kaikki perheenjäsenet) 29 € 22,00 €

Nuorisojäsen (alle 19 v) ja 
opiskelijajäsenyys (alle 29 v)

10 € 8,00 €

Yhteisöhenkilöjäsen 26 € 14,50 €

Kannatusjäsen 100 € 14,50 €

LIITY JÄSENEKSI TAI LAHJOITA JÄSENYYS klikkaamalla sompaa Ladun 
netti-sivuilla http://www.suomenlatu.org/joensuunlatu/tai sähköpostitse eila.
partsu(at)gmail.com tai soita Eilalle, p. 050 381 2018.

JÄSENEDUT

Jäsenistöllä on mahdollisuus lainata Ladulta retkeily- ja liikuntavälineitä koh-
tuulliseen hintaan ja tutustua näin itseään kiinnostavaan lajiin. Välineet ja va-
raus: www.suomenlatu.org/joensuunlatu --> varusteet --> lainaus- ja varaus-
tilanne.

Suomen Ladun jäsenetuina saat mm. 6 kertaa vuodessa ilmestyvän ”Latu ja 
Polku”-lehden sekä alennusta mm. Kiilopään tunturikeskuksessa, Kilpisjärven  
Retkeilykeskuksen, Hotelli Jeriksen ja Pyhätunturi Oy:n majoituksista, Maan-
mittauslaitoksen ja Karttakeskuksen karttatuotteista, Partiokaupan ja Retkiai-
tan tuotteista, Welhonpesän ja Trekki-nettikaupan tuotteista, Hertz autovuok-
raamosta sekä Fenno-optikkoliikeketjun tuotteista, Ruotsin STF:n ja Norjan  
DNT:n tunturimajojen käyttöoikeuden jäsenhintaan, Autoliiton kansainväli-
sen leirintäkortin. 

Suomen Ladun jäsenetujen lisäksi Joensuun Ladun jäsenkortilla saa alennuk-
sia seuraavista jäsenliikkeistä:
• Carlson Nurmeksentien myymälä
• Carlson keskustan tavaratalon retkeilyosasto
• Intersport Joensuu Erä-Urheilu
• Intersport Joensuu Keskusta
• MT-Bike
• Kuvanmaailma
• MAANMITTAUSLAITOS Pohjois-Karjala

Pitkä ja ajantasainen luettelo rahanarvoisista jäseneduista on nähtävissä net-
tisivulla: http://www.suomenlatu.fi/suomenlatu/jasenpalvelut/jasenedut/ 
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Johtokunta, yhteyshenkilöitä

JOENSUUN LADUN JOHTOKUNTA V. 2015
Tehtävä Nimi Yhteystiedot
Puheenjohtaja Liisa Oura liisa.oura(at)gmail.com, 040 829 4239
Sihteeri ja talous Kirsi Karjalainen kirsi.karjalainen(at)uef.fi, 040 512 9585
Tiedotus, jäsensihteeri Eila Partanen eila.partsu(at)gmail.com, 050 381 2018
Vaellukset, retkeily Eero Oura eero.oura(at)gmail.com, 045 260 8551
Vaellukset Maija Penttinen maija.penttinen(at)pp1.inet.fi,  

040 758 6814
Melonta Ilkka Raittila ilkka.raittila(at)gmail.com, 0400137753
Hiihto, pyöräily Hannu Melin hannu.melin(at)gmail.com, 

0407735767
Retket Tuula Turunen thturunen(at)gmail.com, 0503726242
Varastot, Kuhamaja Martti Ossi martti.ossi(at)gmail.com,  0405367298
Netti, kaavat, varajäsen Risto Paanala ristopla(at)elisanet.fi, 045638 3347
Lykynlampi, varajäsen Marjatta Partanen marjatta.partanen(at)gmail.com, 

0503417940

Retkeily- ja liikuntavälineet, kuhamaja

Joensuun Ladulla on jäsenetuna tarjota huomattava määrä lainattavia (pieni lainaus-
maksu) retkeilyvarusteita.  Voit vuokrata edullisesti kalliimpia tai harvemmin tarvittavia 
välineitä lyhytaikaiseen henkilökohtaiseen käyttöön. Kun aikanaan tulee harkittavaksi 
omien varusteiden osto, on laadukkaan varusteiden kokeilun jälkeen niitä hankkies-
sa monta kokemusta viisaampi. Varastoa täydennetään kysynnän mukaan jatkuvasti. 

Lainaussäännöt ovat seuraavat:
• Retkeilyvarusteilla edistetään jäsenistön retkeilytoimintaa ja –harrastusta.
• Varusteita lainataan jäsenetuna vain henkilökohtaiseen käyttöön, yhtä käyttöker-

taa varten kerrallaan. Tarvittaessa on voitava näyttää toteen Joensuun Ladun jäse-
nyys jäsenkortilla.

• Muille järjestöille voidaan välineitä lainata vain erikseen sovittaessa, lainaushin-
nasta sovitaan tällöin erikseen.

• Ladun omia tapahtumia varten on varauksilla etuoikeus.
• Varusteita on käsiteltävä huolellisesti. Lainaaja vastaa varusteen rikkoutumisesta 

tai katoamisesta, korjaa tai hankkii tarvittaessa uuden.
• Varusteiden lainaamisesta huolehtii johtokunnan nimeämä työryhmä.

Retkeilyvälineiden varastot:
Sepänkatu 44 A, pihan puolella (retkeilyvarusteet, inkkarikanootit varusteineen).
Hasaniemi, Jokiaseman puoleinen punainen rantavaja (kajakit, melontavarusteet).
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Kuhamajan vuokraus 

Joensuun Latu vuokraa jäsenilleen Kuhasalossa kotakeittiöllä varustetun, noin 10 hen-
gen ”Kuhamajan”. Se on sopiva retkikohde esim. perheille ja yhteisöille kaikkina vuo-
denaikoina. Majalle pääsee jalkaisin, hiihtäen, pyöräillen, soutaen, meloen - ja autoillen.

Joensuun Latu järjestää Kuhamajalla maksullista kahvi-, mehu- ja lettutarjoilua erik-
seen ilmoitettavina aikoina.

Vuokrat 20 €/päivä ja 40 €/viikonloppu.

Voit nähdä välineen, varusteen sekä Kuhamajan varaustilanteen  nettisivulta 
( http://joensuunlatu.sporttisaitti.com/varusteasiat/lainaus-varaustilanne-2015/ ) ja 
katsoa sieltä sopivan ajankohdan sekä sopia lainauksesta / vuokraamisesta seuraa-
vien henkilöiden kanssa:

Varastojen ja Kuhamajan avaimet ovat:

Martti Ossi 040 536 7298 Hannu Melin 040 7735767

Eero Oura 045 260 8551 Ilkka Raittila 0400 137753

Liisa Oura 040 829 4239 Pirjo Saukkonen 040 509 0705

Pääsääntöisesti lainaus maksetaan käteisellä. Ellei käteistä ole mukana: Joensuun 
Ladun tili lainausmaksujen maksamista varten: Joensuun Osuuspankki, FI27 5770 
0520 0613 64. Maksaessasi laita viitteeksi oma nimesi ja tieto siitä mitä olet lainannut.
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LAINATTAVAT RETKEILYVARUSTEET

kpl (suluissa lainaushinta)

1. Hiihtovarusteet (5 €/ pv, 10 €/viikonloppu tai viikko)

4 Retkisukset, Karhu  Optigrip , pitopohja 210 sm 2 pr, 230 sm 2 pr 
(säädettävä side käy vaelluskenkiin) + sauvat

6
Retkisukset Järvinen, suomupohja: 210 sm 1 pr ja 230 sm 4 pr  
sekä 190 cm 1 pr, 
kaikki vaijerisitein

2
Telemark-sukset teräsreuna
-Merrell (200cm) 1 pr,
-Fischer (210 cm) 1 pr

  2. Lumikengät, retkiluistimet (5 €/ päivä, 10 € /viikonloppu tai viikko)

13 Lumikengät TSL ( 3 paria kumilenkkiside )

10 Lumikengät Tubbs (kokoja L, M , S )

5 Lasten lumikengät Faber

1 Lumikengät Alposet

7 Retkiluistimet Arctic Experience  
(2 retkisitein)

3. Ahkiot (20€/ viikonloppu/ viikko)

12 Ahkio (lasikuitu, alumiiniaisat)

2 Fjällpulken (lasikuitu)

1 Lapsen vetoahkio Savotta

2 Savotta (lasikuitu)

4. Rinkat (10 € / kerta)

2 Savotta putkirinkka M + L

2 Deuter anatominen 75 + 10

1 Deuter anatominen 55 + 10

2 Deuter anatominen, 60 + 10 lady

1 Karrimor, anatominen 65 l

1 Halti, anatominen 65 l

5. Kävelysauvat, 110-135 cm (maksutta)

52 Exel

1 Karhu
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6. Teltat, laavut (20 €/ viikonloppu/viikko)

4 Hilleberg Nammatj 2, 2GT, 3, 3GT

4 Hilleberg Nallo 2, 2GT, 3, 3GT

1 Hilleberg Akto ( 1 henk )

1 Hilleberg Keron 3 GT

1 TNF Him 3

4 Laavu

1 Hätämajoite: bivakki Hilleberg Windsack 3:lle

7. Kajakit, kanootit ja vene (10€/ arki-ilta, 20€/ päivä, 30€/ viikonloppu, 50€/ viikko)

2 Kajakkiyksikkö: Mari +varusteet (melat, liivit)

1 Kajakkiyksikkö Lettman 475 + varusteet

1 Kajakkiyksikkö Tahe Seaspirit + varusteet

1 Kajakkiyksikkö Atlantic + varusteet

1 Kajakkikaksikko Argo + varusteet
(Suomulla; kysy luontotuvalta)

1 Kajakkikaksikko Inari + varusteet

2 Inkkarikanootti Old Town 510

1 Soutuvene + kajakki Suomujärvellä.
Avaimen samoin kuin muillekin välineille

8. Muut retkivälineet (10 € / kerta)

2 Tenttukeitin + välineet

3 Kaasukeitin + välineet

1 PRIMUS vedenkeitin – uusi, nopea, energiapihi

1 Retkisaha, lapio

2 Sykemittari Polar

2 Askelmittari

1 Hyötykasvikuivuri Evermat
1 Peräkärry AKU 350 (telipyörät), kanoottiteline, kuormapeitto

(40€/pv, 80€/ viikonloppu, 250€/ viikko)
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