
 

 

 

 

JUHLITAAN KANSALLISPUISTOJA KOKO VUOSI !  

Suomen kansallispuistot täyttivät tänä vuon-

na 75 vuotta. Sen kunniaksi Suomen Latu 

viritteli ajatusta latuyhdistysten 75:stä 

retkestä kansallispuistoihin.  Se toivoi,  että 

kukin latuyhdistys ottaisi ohjelmaansa jonkin 

kansallispuistoretken. Tästähän me Joensuun 

Ladussa emme tienneet mitään vielä siinä 

vaiheessa, kun tämän vuoden toimintaka-

lenteria rustailtiin. Sattui kumminkin ole- 

maan niin, että me aivan luontaisesti suun-

taamme monet retkistämme maakunnan 

kansallispuistoihin, vaikkei maan muitakaan 

kansallispuistoja aivan unohdeta.  

Ja miten tässä sitten kävi? Joensuun Ladulla 

on kymmenesosa näistä retkistä!  

 Umpihankihiihtoa Suomun suurilla 

saloilla Patvinsuon kansallispuistossa 

 Retkiluistelua Linnansaaressa 

 Melontaretki Kolovedellä 

 Kesävaellus UKK-puistossa 

 Melontaa ja melontasuunnistusta 

Suomunjärvellä Patvinsuon 

kansallispuistossa 

 Pyörä- ja patikkaretki Patvinsuolle 

 Sydän- ja polkuretki Patvinsuolle 

 Ensilumen hiihtoviikko Kiilopäälle, joka sisältää myös retkiä UKK-puistoon 

   JÄSENTIEDOTE 2/2013 

http://joensuunlatu.sporttisaitti.com/  
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Koska viimeisin näistä on yhteinen Puijon Ladun kanssa, siitä voitaneen laskea puolet 

meidän osuudeksemme, joten lopputuloksena on, että meillä on kymmenesosa tavoitelluista 

kansallispuistoretkistä.  Aika paljon ottaen huomioon, että Suomessa on toistasataa 

latuyhdistystä.  Pohjois-Karjalassa on kuin onkin ainutlaatuisen hienoja kansallispuistoja, 

joista vanhin ja pienin on Petkeljärvi, sitten on vuonna 1982 perustettu Patvinsuo ja 

nuorimpana Koli, Suomen kansallismaisemien helmi. Hämmästyttää, että sen 

perustamisesta on niin vähän aikaa. Koli äänestettiin tänä vuonna myös Suomen 

suosituimmaksi retkikohteeksi, eikä suotta.  Minä retkeilin Kolin edustan hiekkasaarilla tänä 

kesänä, ja siellä kansallispuistosaarilla on satojen metrien pituista hiekkarantaa, valoisaa 

männikköä ja täydellisen suojaisia poukamia sekä hyvin huollettuja rantautumispaikkoja. 

 

Muita ajankohtaisterveisiä 

 

Lisää Muumien hiihtokouluja 

Joensuun Latu sai Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön avustuksen lasten ulkoliikunnan 

tukemiseen.  Aiomme kouluttaa lisää 

Muumien hiihtokoulujen ohjaajia, jotta 

voimme lisätä Muumien hiihtokouluja. 

Toivonkin, että monilla syttyisi kipinä lähteä 

mukaan tähän mainioon toimintaan!  

Ohjaajakoulutus käynnistyy tänä syksynä. 

 

Kukkosensaari eli Kuhasalo – mitenkä vain - kaupunkilaisten keitaaksi 

Kuhasalossa oleva Kuhamaja saatiin Joensuun Ladun käyttöön viime talvena, ja sitä on 

kunnostettu pitkin vuotta. Monet tekivät tuttavuutta Kuhamajan kanssa Pyhäselän 

Jäähiihdon aikaan. Yhteistyössä Joensuun kalastuskunnan kanssa on pohdittu pienempiä ja 

suurempia toimia, joilla Kukkosensaari jatkossakin olisi kaupunkilaisten ulkoilun ja 

virkistyksen lähde ja pysyisi silti liki luonnonvaraisena.  Kun Ylisoutajan silta ja Penttilän 

asuinalue valmistuvat,  Kuhasalon merkitys korostuu entisestään. Kuhasalon luonnossa ovat 

näkyvissä sen historian eri kerrokset – kun ne vain osaa hahmottaa. 18.9. on meillä 

ohjelmassa pieni luontoretki Kuhasaloon.  
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Ilomantsin itärajan retkeilyreitti paremmaksi 

Nykyisiä Susitaipaleen ja Taitajan taipaleen patikointireittejä aiotaan jatkaa ja muuttaa 

sellaisiksi, että niistä muodostuu myös rengasreitti ja niiden ympärivuotinen käyttö tulee 

mahdolliseksi. Patikoinnin lisäksi talvinen hiihtoretkeily ja koiravaljakkoajo saavat sijansa. 

Suunnittelua tehdään ilomantsilaisten voimin, ja myös talkootyö on tervetullutta. Me 

Joensuun Ladussa olemme jo ilmoittautuneet mukaan näihin reittitalkoisiin, joilla 

luontomatkailua ja retkeilyä voidaan edistää. Jos tämä hanke kiinnostaa, ota yhteyttä! 

 

Aikamoista vipinää metsissä, tuntureilla ja vesillä 

Tämän vuoden toimintaa oli tarkoitus hieman vähentää, etteivät vetäjät vallan läkähtyisi, 

mutta nyt näyttää siltä, että taitaa käydä 

päinvastoin: olemme aloittaneet myös 

pyöräretket lähimaisemissa vaikkei niitä alun 

perin ohjelmassa ollut. Kun vetäjiä löytyy ja 

kokemukset ovat myönteisiä, jatkoakin on 

luvassa. Aivan uutena meillä oli ohjelmassa 

melontasuunnistusta Patvinsuon Suomun-

järvellä. Sen sokkeloissa harjoiteltiin vesillä 

suunnistamista ja pohdittiin rastitehtävien 

vastauksia.  Retki oli tämän kesän hauskimpia, 

joten ensi kesäksi voidaan viritellä lisää 

samanlaista. Pohjoista Lappia ovat latulaiset samonneet niin jalkapatikassa kuin suurta 

Inarijärveä meloessa. 

 

Toivotan hyviä luontoelämyksiä ja nautinnollisia kansallispuistoretkiä myös syksyllä ja 

alkutalvella! 

Liisa Oura  

Joensuun Ladun puheenjohtaja 
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       TOIMINTAKALENTERI  SYYSKAUSI 2013 

pvm vpv Sisältö vastuuhenkilö, tiedustelut 

26.8. ma Jäsentiedote 2/2013 Eila Partanen 

7.-14.9. La-la Kumpen ruskaviikko: Kilpisjärvi Kumpe/Johanna Nevalainen 

14.9. La Kolin ruskavaellus Toivo Turunen 

14.-15.9. La-su Viikonloppumelonta Kesälahden Suitsansaareen Yhteisretki Kauhojien kanssa 

/Kaisu Leinonen 

18.9. Ke Luontoretki Kuhasaloon Liisa Oura 

28.9. La Sydän- ja polkuretki Riikka Turunen 

1.ja 8.10. Ti ja ti Digikuvauksen alkeiskurssi Hannu Melin 

5.-6.10. La-su Melontakauden päättäjäiset: Koitere ja 

Suomunjärvi  

Kauhojat/Kalle Ojatalo 

14.10. Ma Valokuvailta 4 Eero Oura 

19.-20.10. La-su Suomen Ladun syysliittokokous  

21.10. Ma Jokamiehenoikeudet kiertueella Suomen Latu/Anne Rautiainen 

11.11. Ma Valokuvailta 5 Eero Oura 

15.-17.11. Pe-su Kaamosretki Ukonjoella Reino Moller 

20.11. Ke Syyskokous Liisa Oura 

23.11. La Muumien hiihtokoulun ohjaajan päivityskurssi Eija Sollo 

30.11-7.12. La-la Ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä Puijon Latu/Pekka Tikkanen/Liisa 

Oura 

20.12.  Jäsentiedote 1/2014 Eila Partanen 

Haluatko Ladun tapahtumista muistutuksen sähköpostiisi? Jos haluat 

jakelulistalle tai pois listalta, ilmoita Ladun jäsentiedottajalle Eila Partaselle, 

eila.partsu(at)gmail.com 
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PYÖRÄILY – UUTTA TOIMINTAA  

Joensuun Latu aloitti pyöräilytoiminnan kuluvana kesänä. Pyöräretket aloitettiin 
pienimuotoisina ja melko lyhyinä yhden päivän retkinä lähiseuduille. Toukokuussa 
toteutettiin Jaamankangas - Puntarikoski -lenkki n. 35 km sekä Käsämä - Liperi - Joensuu -
lenkki n. 65 km yhdessä tunturilatu Kumpen kanssa.  
 
Kesäkuussa oli vuorossa Jakokoski-Mönni-Selkie-Joensuu noin 70 km sekä Retki 
Kalliojärvelle noin 60 km, jossa lisäksi patikoitiin Kalliojärven kierros ja paisteltiin makkarat. 
 
Pyöräretket olemme ajelleet leppoisaa vauhtia, jolloin on jäänyt aikaa katsella maisemia ja 
pysähdellä tarpeen mukaan. Olemmekin saaneet kiitosta, että retkillä ei ole ollut kiire 
mihinkään. 
 
Pyöräretkitoimintaa on tarkoitus jatkaa vielä elokuussa toteutettavalla Patvinsuon 
viikonloppuretkellä (16. - 18.8.) ja syyskuulla on tarkoitus toteuttaa vielä pari lähiseudun 
päiväretkeä.  
 
Pyöräily on mukava ja edullinen liikunnan muoto, ja yhdessäolo muiden samanhenkisten 
kanssa on ollut antoisaa. Toivommekin kaikkia pyöräilystä kiinnostuneita mukaan 
kehittämään Joensuun Ladun pyöräilytoimintaa ja suunnittelemaan tulevan pyöräilykauden 
retkiä. 
. 
Hannu Melin, p. 040 773 5767 
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KUHAMAJAA VUOKRATAAN KAIKKINA VUODENAIKOINA  

Joensuun Latu vuokraa jäsenilleen Kuhasalossa kotakeittiöllä varustettua,  10 hengen  

"Kuhamajaa". Se on sopiva retkikohde esim. perheille ja yhteisöille kaikkina vuodenaikoina. 

 

Majalle pääsee jalkaisin, hiihtäen, pyöräillen, soutaen, meloen - ja autoillen. 

Vuokrat 20 €/päivä ja 40 €/viikonloppu. 

 

 

 

LUONTORETKI KUHASALOON  18.9. klo 18 

 Lähtö Saarelan talon pihasta,  ei  ennakkoilmoittautumista (tiedustelut Liisa Oura) 

 Pieni patikkaretki, aiheena Kuhasalon luonto (kasvit, eläimet, sienet) ja historia 

 Oppaana Mika Pirinen 

 Mennään myös Kuhamajalle,  ja jos on kirkas ilma, katsellaan täysikuuta 
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RUSKAVAELLUS KOLILTA KOPRAVAARAAN 14.9. 

Syksyn  patikkaretki  Kolin upeissa vaaramaisemissa 

 

Aika:   lauantai 14.9. kello 10:00 

Lähtöpaikka: Siltakatu, Matkailupysäkki torin reunalla, Joensuu 

Linja-autoreitti:     

8:00    Siltakatu 

8:10    Jukolanportti 

8:15    Lehmonkoulu 

8:20    Lehdokki 

8:30    Uuron risteys 

8:30    Kontiolahti vesitorni, Vt 6 

9:00    Kopravaara 

9:20    Kopravaarasta lähtö Hotelli Kolille 

10:00  Hotelli Kolilta lähtö patikkaretkelle 

  

Vaellusohjelma:    

 Linja-autolla ja omilla autoilla tulleiden kokoontuminen Kolin kurssi- ja leirikeskus Future 

Freetimen pihassa kello 9:00. Ryhmiin järjestäytymisen jälkeen siirrytään linja-autolla Hotelli 

Kolille. 

 Jatketaan ryhmissä vaellusta Ukko-Kolin näköalapaikoilta Ikolanahon-Jeron 

Verkkovaaranreittiä Kopravaaraan noin 13 kilometriä. 

 Toinen reittivaihtoehto Mäkrävaaran kautta Ikolanaholle noin 16 km. Verkkovaaran upealla 

nuotiopaikalla on tulet, makkarat ja kahvit. 

Saunat:  Kurssi- ja leirikeskuksessa ovat rantasaunat lämpiminä kello 14:00 alkaen. 

Ruokailu: Saunomisen jälkeen nautitaan päivällinen Futurella. 

Paluukuljetus:  Paluu Hotelli Kolille ja Joensuuhun linja-autolla lähtee noin kello 17:00 

Hinta: 30 € sis. linja-autokuljetukset, tarjoilut taukopaikoilla,  saunomisen ja ruokailun. sis. 

kuljetuksen Kopravaarasta Hotelli Kolille. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen myös omalla autolla saapuville 11.9. mennessä. 
            Future Freetime  p. 010 322 3040 
            Toivo Turunen p. 0400 375 070 
            Kimmo Kurvinen p. 0400 920 412 

  
Lisätietoja : www.future-club.fi, info@future-club.fi 

http://www.future-club.fi/
mailto:info@future-club.fi
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VIIKONLOPPUMELONTAA KESÄLAHDEN SUITSANSAAREEN 14. – 15.9.  

 

Syksyinen viikonloppuretki suuntaa Pyhäjärven kirkkaille vesille Kesälahdelle. Retkiseurue 

starttaa Kauhojien vajalta klo 9.00 ja pysähtyy hörppimään tunnin ajomatkan jälkeen oma-

kustanteiset kahvit Kiteen Tasapäähän. Kahvittelun jälkeen siirrymme muutaman kilometrin 

päähän tutustumaan puuveneveistämöön, jossa veneveistäjä Arvo Ketolainen on luvannut 

pitää pienen tarinatuokion puuveneiden valmistamisesta. Epäilemättä mielenkiintoista asiaa 

vesillä liikkujille! 

 

Retken päämäärä on Suitsansaari, joka sijaitsee Venäjän, Uukuniemen ja Kesälahden rajalla. 

Melontaosuus kohti maalia alkaa retkelle osallistujien innostuksen ja sään mukaan joko 

Tasapäästä (melontamatka Suitsaan 18 km) tai Kutronlahdesta, josta Suitsaan on matkaa 

kolme kilometriä. Paluu seuraavana päivänä Joensuuhun alkuillasta. 

 

Suitsansaaressa yövytään joko autioituneessa talossa, jossa ei ole lämmitystä tai omissa 

teltoissa. Perusretkivarusteet siis mukaan. Retki soveltuu melontaa hieman enemmän 

harrastaville, sillä Pyhäjärvenselkä voi olla pahimmoillaan hyvinkin aallokkoinen. 

Melontamatka molempina päivinä (säästä riippuen) 10-18 km + omat iltamelonnat. 

 

Retken järjestää Kaisu Leinonen, suitsalaisen jälkeläinen, jolle ilmoittautumiset 31.8. 

mennessä osoitteeseen: tiedotus(at)joensuunkauhojat.net tai p. 050 567 1807.  

Kaisulta saa myös kysellä lisätietoja retkestä. Ilmoittautuessasi kerro, onko käytettävissä 

auto, kattotelineet/peräkärri. 

 

 

 

PERINTEINEN SYDÄN- JA POLKURETKI PATVINSUON ERÄMAISEMISSA 

28.9. 

Patvinsuon kansallispuisto on rauhaisa retkeilykohde erämaisen luonnon helmassa.  

Kansallispuisto on kansainvälisestikin merkittävä suoluonnon suojelu- ja tutkimusalue, jossa 

on lisäksi niin vanhoja aarniometsiä kuin kauniita hiekkarantaisia vesistöjä.  Alue on mitä 

mainioin erämaisen luonnon tarkkailuun. Patvinsuon tunnuseläin karhu välttelee ihmistä, 

eikä sitä yleensä näe, mutta sen sijaan majavan patoja ja pesiä on nähtävissä lähes kaikkien 

purojen varsilla. Joutsenet, kurjet, hanhet ja lukuisat suo-, kana- ja petolinnut kuuluvat 

puiston linnustoon.  
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Joensuun Ladun ja Sydänpiirin yhteiselle retkelle lähtö tapahtuu klo 8 Siltakadun 

matkailupysäkiltä ja takaisin tullaan klo 16 mennessä. Bussikilometrejä kertyy noin 100 

km/suunta. Metsään suunnataan klo 9:30 maissa Olkkosensaaren lenkille. Reitillä on paljon 

pitkospuita suomaisemassa, varaa mukaan hyvät kengät ja säänmukainen varustus.  

Patikointia tulee on noin 6 km. Jaamme porukan useampaan ryhmään. Reitin loppupuolella 

on mahdollisuus makkaranpaistoon ja muuhun evästelyyn. Lisäksi tarjoamme kaikille 

nokipannukahvit keksin kera.  

Ennen kotimatkaa piipahdamme vielä Suomujärven Luontotuvalla, jossa tarjolla 

sympaattinen näyttely Patvinsuon eläimistä ja linnuista. Pisteaidan reunustama 

pihapiiri on vanha metsänvartijantila 1800-luvulta. Tilan nykyinen päärakennus rakennettiin 

vuonna 1953. Luontotupa toimii tilan entisessä navetassa. Kahvittelumahdollisuus 

omakustannushintaan. 

Retken hinta on 17 € /hlö, joka kerätään käteisenä menomatkalla. Lämpimästi tervetuloa! 

Ilmoittautumiset Riikka Turuselle, p.050 3798 099 tai riikka.turunen(at)pokali.fi 

 

DIGIKUVAUKSEN ALKEISKURSSI 1. ja 8.10. 
 
Latulaisille on tarjolla tiivis paketti digivalokuvauksesta kahtena tiistai-iltana 1.10. klo 18 - 20 
ja 8.10. klo 18-20 ISLOlla  (Itä-Suomen Liikuntaopisto). Tilat ovat Joensuun 
Tiedepuistossa, Länsikatu 15 (pääovi), 2 krs, luentosali 1. 
Hinta: 20 euroa, enintään 15 osallistujaa voidaan ottaa. Opettaja: Vesa Kuukka 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 26.9. Hannu Melin, 040 773 5767 
 

VALOKUVA- JA VARUSTEILTA 4  

Maanantaina 14.10. klo 18-20, Carelicumin auditorio, Torikatu 21 C, Joensuu. 

LADUN KEVÄÄN JA KESÄN PITKÄT VAELLUKSET 

Ladun kevättalven pitkä hiihtovaellus suuntautui Ruotsin Lappiin. Osallistujat kertovat 

sanoin ja kuvin, mitä tapahtui ja millaista oli. 

Kesän pitkä vaellus suuntautui UKK-puistoon. Osallistujat kertovat sanoin ja kuvin, mitä 

tapahtui ja millaista oli. 
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KUTSU JOKAMIEHENOIKEUDET KIERTUEELLA  -TILAISUUTEEN   

Joensuu: maanantai 21.10.2013 
klo 18-20 Carelicum, sisäänkäynti: 
Torikatu 21 C. 

Tervetuloa osallistumaan!  

 

Viime kesänä jokamiehenoikeudet olivat otsikoissa "marjasodan" takia. Talvella keskusteltiin 

kiivaasti hiihtoladuilla kävelemisestä. Entä kuinka lähellä rantaa saa onkia tai miten jokamie-

henoikeudet menevät yksityisteillä? Tästä ja paljon muusta puhutaan Jokamiehenoikeudet 

kiertueella -yleisötapahtumissa. 

 

Jokamiehenoikeudet kiertue käsittää yhteensä 20 yleisötilaisuutta eri puolilla Suomea. 

Tilaisuudet ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua. 

Yleisötilaisuuden teemat: 

- Jokamiehenoikeuden luonne ja ydinasiat 

- Maankäytön vaikutus jokamiehenoikeuteen 

- Jokamiehenoikeudet erilaisten harrastusten ja toimintojen näkökulmasta 

- Kysymyksiä, pulmatilanteita, paikallisia asioita ja keskustelua 

 

Iltatilaisuuksissa painottuu enemmän ulkoilijoiden ja maanomistajien näkökulma. Päivätilai-

suuksissa painotetaan viranomaisten näkökulmaa ja esimerkiksi mahdollisuuksia vaikuttaa 

jokamiehenoikeuden käyttöön. Luvassa on tiukkaa asiaa ja vapaata keskustelua jokaisen 

mahdollisuudesta liikkua ja oleskella luonnossa. 

 

Kiertueen tilaisuudet pohjautuvat syksyllä 2012 valmistuneeseen ympäristöministeriön 

julkaisuun: Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella. Lainsäädäntöä ja hyviä käy-

täntöjä. (SY 30/2012). Julkaisun voit ladata vapaasti täältä: 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=418505 

 

Kaikissa tilaisuuksissa ovat paikalla kirjan toimittanut asiantuntija Anne Rautiainen Suomen 

Ladusta ja johtaja Markku Tornberg MTK:sta. 
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VALOKUVA- JA VARUSTEILTA 5 

Maanantaina 11.11. klo 18-20, Carelicumin auditorio, Torikatu 21 C, Joensuu 

EERO ELÄKKEELLE ETELÄNAVALTA 

Eero Oura kertoo hiihdostaan Etelänavalle viime vuodenvaihteessa. Kerrottavaa on paljon, 

kuvia, videota, karttoja, varuste- ja ruokalistoja ym. Motiivitkin moiselle hurahdukselle 

aiotaan paljastaa. Aikaa jää hyvin myös keskustelulle ja kysymyksille. 

 

KAAMOSRETKI UKONJOELLA  15. – 17.11. 

 

Ukonjoki sijaitsee Lieksassa ja kämppä, jonne jo perjantai- iltana menemme, on Ukonjoen 

törmällä Runon ja Rajan tien varressa. Kämppä on sotien jälkeen rakennettu savottakäm- 

päksi. 

Tie vie sinne Uimaharjun kautta Kivilahden suuntaan ja edelleen Kitsin tietä 5202 tielle 522 

( Runon ja Rajan tie ) ja sitä itään Ukonjoelle. Mikäli haluaa nähdä Patvinsuon aluetta 

samalla, voi ajaa myös sitä kautta. Kämpässä on makuupaikkoja 20. 

Karhunpolku menee läheltä. Sitä voi kävellä joko luoteesen Pitkäjärven harjumaastoon tai 

luonaaseen Suomujärvelle tai ainakin siihen suuntaan. Molemmissa suunnissa on kiintolaa-

vut 4- 5 kilometrin päässä. Jos on aikainen talventulo, voi tarvita suksia. 

Päivän pituus on tuohon aikaan 7 tuntia auringon noususta klo 8.15 auringon laskuun klo 

15.15. Pimeä tulee klo 16. Pitkä ilta kuluu saunoen ja omista eväistä sekä hyvästä seurasta 

nauttien.  

Kämpän historiasta ja koko alueesta saanemme asiantuntevaa opastusta. Kulkiessa riittää 

päiväreppu eväineen ja muuten säänmukainen vaatetus ja sisällä nukkumiseen kevyt 

makuupussi, kynttilöitä ja lamppu. 

Pyritään ajamaan mahdollisimman vähillä autoilla kyytejä sovitellen ja kustannuksia tasaten. 

Hyvä olisi jo ilmoittautumisen yhteydessä tietää onko auto käytettävissä ja mihin aikaan pää- 

see perjantaina lähtemään. Internetistä voi ennakkoon  katsella Ukonjoen kämppäkuvia ja 

tutustua Karhunpolun maastoihin. 

 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen:  

Reino Moller, p. 013-731 056, reino.moller(at)telemail.fi 
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ENSILUMEN HIIHTOVIIKKO KIILOPÄÄLLÄ 30.11. – 7.12. 

Joensuun ja Puijon Ladun yhteinen ensilumen hiihtoviikko. Bussikuljetus sekä Kuopiosta 

että Joensuusta. 

Joensuusta lähtö lauantaina 30.11. klo 5 (myös kuopiolaiset starttaavat samaan aikaan) 

Kiilopäältä lähtö lauantaina 7.12. klo 8.30 

Majoitusvaihtoehdot: Hotelli Niilanpää 1 ja 2 hengen huone; paritalo 2-3 hlöä; rivitaloyksiö 

2 hlöä;  lomaosake 3-4 hlöä; Pohjan Tytär 2 hlöä.  Majoitusten kuvaukset, mm. varustetaso, 

Kiilopään internet-sivuilla www.suomenlatu.fi/kiilopaa/. 

Hotellin, rivitaloyksiön ja Pohjan Tyttären majoitusten hintaan sisältyy aamupala.  Paritalo- 

ja lomaosakemajoitusten hintoihin aamupala ei sisälly, mutta sen voi tilata matkan varauksen 

yhteydessä etukäteen koko viikoksi tarjoushintaan, paikan päällä ostettuna 10 €/kerta.  

Majoitushintoihin ei sisälly muita aterioita, mutta koko viikon päivällispaketin voi varata 

etukäteen tarjoushintaan matkan varauksen yhteydessä.  Majoituksen hintaan sisältyy myös 

maksuton savusaunominen tiistaina. 

Viikon ohjelmassa on omatoimisen hiihdon lisäksi retkiä takamaastoon kuten UKK-

puistoon. Kiilopäältä lähtee myös päivittäin Kiilopään oppaiden vetämät retket.   

Omaan majoitukseen menijöille tarjolla myös pelkkä kyyti edestakaisin tai mikseipä myös 

yhteen suuntaan! 

Matkan järjestelyissä noudatetaan Puijon Ladun matkaehtoja. 

Sitovat ilmoittautumiset mieluiten 10.10.2013 mennessä, mutta viimeistään 

25.10.2013, minkä jälkeen on tarjota vain peruutuspaikkoja. 

Majoitus-, hinta- ym. tiedustelut: Pekka Tikkanen, pekka.tikkanen(at)ppa.inet.fi, 

p. 040 501 0345. Kysymyksiin  vastaa myös Liisa Oura, joka toimii Joensuusta lähtevien 

yhteyshenkilönä: liisa.oura(at)gmail.com, p. 040 829 4239. 
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TULOSSA MUUMIEN HIIHTOKOULUN OHJAAJAN –KOULUTUKSIA ! 

 

Joensuun Latu järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen turvin kaksi 

Muumien hiihtokoulun ohjaajien kurssia. 

Uudet tuulet puhaltavat muumilaaksossa! Tule päivityskurssille tutustumaan uudistuneeseen 

ohjaajan materiaaliin ja saamaan uusia ideoita Muumien hiihtokoulun vetämiseen. Päivittele 

yhdessä muiden ohjaajien kanssa! Joensuun Ladun aktiivisille Muumien hiihtokoulun 

ohjaajille kurssi on ilmainen ja muillekin tavallista edullisempi. 

Muumien hiihtokoulun ohjaajan päivityskurssi (5 tuntia) pidetään Lykynlammen 

ulkoilumajalla lauantaina 23.11. klo 10-15. Kurssille osallistuminen edellyttää Muumien 

hiihtokoulun ohjaajan peruskurssin suorittamista. 

Muumien hiihtokoulun ohjaajan peruskurssi (15 h) pidetään 18. - 19.1.14 (la-su) 

Lykynlammen ulkoilumajalla. Kurssi on tarkoitettu kaikille lasten hiihdonohjauksesta 

kiinnostuneille henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on antaa osanottajille sellaiset 

perustiedot ja -taidot, että he pystyvät toimimaan Muumien hiihtokoulujen ohjaajina.  

 

Peruskurssin keskeinen sisältö: 

 Opettaminen ja oppiminen Muumihiihtokoulussa 

 Muumihiihtokoulun tekniikat ja hiihtoleikit 

 Muumihiihtokoulun järjestäminen ja turvallisuus 

 Lasten hiihtovarusteet ja suksien voitelu 

 

Tule rohkeasti mukaan kurssille ja Muumien hiihtokoulun ohjaajien mukavaan joukkoon! 

Sitoutumalla Joensuun Ladun Muumien hiihtokoulun ohjaajaksi sovitusti, pääset kurssille 

ilmaiseksi. Uusia ohjaajia tarvitaan jatkuvasti, koska lapset tahtovat oppia hiihtämään! 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Eija Sollo, eija.sollo(at)kotikone.fi , p. 0500 950 996. 

P.S. Ilmoittaudu mahdollisimman pian, niin mahdut varmasti kurssille. 
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KANSALLISPUISTOBONGAREITA KESKUUDESSAMME 

Joensuun Ladun jäsenistä löytyy monenlaista retkeilijää. Heistä kaksi, Eija Vänskä ja Pirkko 

Heikkinen, ovat harrastaneet kansallispuistojen ”keräilyä” jo viitisentoista vuotta. Uusia 

kansallispuistoja on perustettu samaan aikaan kun he ovat havaintoja keränneet, eikä aivan 

valmista ole tullut. Erityisenä mielenkiinnon kohteena heillä on kasvit ja kasvien tuntemuk- 

sen kartuttaminen. 

Mistä kaikki alkoi, Eija? 

- Olimme ystäväporukalla retkeilleet useita vuosia, ja monesti suunnanneet retkemme 

kansallispuistoihin. Sitten vaan tuli semmoinen päähänpisto, että voisihan 

kansallispuistoissa käydä hieman systemaattisemminkin.  

Onko teillä säännöt  näitä retkiä varten, ts. mikä lasketaan 

käynniksi? 

- Kyseessä pitää olla vähintään päiväretki, mutta isommissa 

kansallispuistoissa yövytään tai vietetään jopa viikko. 

Sellainen käynti ei siis kelpaa, kuten kuulemma on Kolilla 

tavallisin, että jalan käydään hotellin pihasta Ukko-Kolin 

huipulla, ja käynnin kestoksi tulee kuusi tai seitsemän 

minuuttia. 

- Kansallispuistoja, joissa olemme retkeilleet pisimmillään 

viikon verran, ovat olleet UKK-puisto, Lemmenjoki, 

Pallas-Ylläs, Oulanka ja Salamajärvi. Olemme myös 

viipyneet Linnansaaressa kaksi päivää, jolloin 

vuokrasimme sieltä soutuveneen ja soutelimme sillä 

kansallispuistoa yltympäri ja Petkeljärvellä, jossa 

vuokrasimme kanootin.  

 

- Kansallispuistossa liikumme useimmiten jalan joko kävellen, hiihtäen tai lumikengillä, 

mutta toisinaan myös esimerkiksi soutaen tai meloen.  Moneen kansallispuistoonhan 

ei pääse kuin vesitse, jolloin käynnin suunnittelu on hieman vaateliaampaa. 

Esimerkiksi Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon pääsee kesäisin paatilla 

Haminasta ja myös Päijänteen kansallispuistoon onnistuimme järjestämään 

venekyydit.  
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- Perusjoukkona meitä on Pirkko ja minä, mutta toisinaan meitä on kolme ja monet 

retket olen tehnyt yksinkin. 

Mihin vuodenaikaan olette vierailleet kansallispuistoissa? 

- Yleensä retkeilemme sulan maan aikana, mutta esimerkiksi Päijänteen kansallispuis- 

tossa kävimme keväällä, jolloin kukat olivat nousemassa. Eksoottisin kaikista oli 

kaamosvaellus ankarassa pakkasessa. Se oli Suomen Ladun järjestämä vaellus UKK-

puistossa erään tammikuun lopulla, jolloin aurinko ei vielä kunnolla edes noussut 

taivaanrannan ylle, valoisaa aikaa oli vähän ja pakkasta oli useimpina päivinä -30 

astetta. Käytimme tuolloin varaustupia, ja muistan, kun erään retkeilijän rommipullo 

jäätyi ulkona. Pakkanen hieman hirvitti etukäteen, mutta onneksi saatoimme 

täydentää varusteitamme Kiilopään tunturikeskuksessa ja hyvin pärjättiin.  

Missä kunnossa kansallispuistojen nuotiopaikat, laavut ja tuvat ovat olleet? 

- Yleensä ne ovat olleet hyvässä kunnossa. Sellaisen havainnon olemme kyllä tehneet, 

että kuta kauempana tai vaikeammin saavutettavissa kansallispuisto ja sen taukopaikat 

ovat, sitä paremmassa kunnossa ne ovat. Polttopuita valmiiksi pilkottuina, jopa 

kiehiset vuoltuina ja huussit siistejä, roskia ei missään. Jos lähelle pääsee autolla, voi 

siellä olla kaikenlaista jätettä ja roskaa, nuotiopaikoilla alumiinifolioita ja muuta 

palamatonta. Tämä on kieltämättä asia, jota on vaikea ymmärtää.  

Onko ruuhkaisia paikkoja vai ovatko toiset kulkijat harvassa? 

- Se vaihtelee suuresti. UKK-puiston itäisissä osissa ei juuri muita tapaa. Myös monet 

suurille soille muodostetut  puistot ovat harvemmin kansoitettuja eikä vastaantulijoita 

pitkospuilla tapaa. Sitten voi käydä kuten erään kerran UKK-puiston itäosissa, että 

sinne oli tullut linja-autollinen suomalaisia, jotka olivat vallanneet tuvat. 

Onko ”kokoelmanne” täydellinen vai puuttuuko siitä vielä kansallispuistoja? 

- Puuttuu niitä, kun uusia on tullut matkan varrella lisää ja osa on hankalasti 

saavutettavissa. Sipoonkorven  ja Merenkurkun kansallispuistot ovat näitä uusia, sitä 

paitsi Merenkurkkuun on hankala päästä.  Perämeren kansallispuistoon emme ole 

meloen emmekä soutaen uskaltautuneet, talvella laivaväylä Kemiin estää hiihtäen 

pääsyn emmekä ole vielä löytäneet yhteysliikennettä sinne. Myös Tammisaaren 

kansallispuisto odottaa käyntiämme. 
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Mitkä ovat listalla tänä vuonna? 

- Patvinsuo, jossa käy mielellään kaikkina 

vuodenaikoina, Koli ja UKK-puisto, jossa 

aiomme vaeltaa syyskuun lopulla.  

 

Mieluisimmat kansallispuistosi? 

- Kolin kansallispuistosta pidän kovasti, sillä sinne 

on helppo matkustaa, siellä on hyvät polut, siellä 

voi myös hiihtää ja lumikenkäillä ja arvostan myös 

Kolin palveluita.  Joskus on mukava yöpyä myös 

muualla kuin teltassa!  Patvinsuo kiehtoo kaikkina 

vuodenaikoina. Linnansaari soutaen on mieluinen, 

ja Pyhä-Häkin kansallispuiston vanhat metsät olivat 

mieleenpainuvia. 

 

Minne ehdottaisit Joensuun Ladun retkeä, jos kauemmas matkustetaan? 

- Itäisen Suomenlahden kansallispuisto olisi kiintoisa, koska maisemat ja kasvillisuus 

ovat siellä niin perin erilaiset. Kesäiseen aikaan linja-auto- ja yhteysvenekyyti 

järjestyisi melko helposti. 

Millaista taustamateriaalia suosittelet kansallispuistoretkiä suunnittelevalle? 

- Metsähallituksen www-sivut ovat erinomaiset, lisäksi Jouni Laaksosen ”Retkeilijän 

kansallispuistot”-kirja vuodelta 2011 ja Markku Lappalaisen kirja  ”Suomen kansallis-

puistot - Ulapalta paljakalle” vuodelta 2001, josta tosin painos on loppunut,  mutta 

kirjastosta sen löytää. 
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YHTEYSTIEDOT 

puheenjohtaja Liisa Oura vaellukset, 
päiväretket, 
melonta, 
järjestöasiat 

liisa.oura(at)gmail.com 040 829 4239 

varapuheenjohtaja Pirjo 
Saukkonen 

kävelyretket, 
lumikenkäily 

pirjo.saukkonen(at)jns.fi 040 509 0705 

sihteeri, 
taloudenhoitaja 

Kirsi 
Karjalainen 

järjestöasiat, talous kirsi.karjalainen(at)uef.fi 040 512 9585 

jäsensihteeri, 
tiedottaja 

Eila Partanen jäsenasiat, tiedotus eila.partsu(at)gmail.com 050 381 2018 

jäsen Tyyne Laitinen Lykynlampi tyyne.laitinen(at)gmail.com 044 268 4966 

jäsen Hannu Melin pyöräily, hiihto hannu.melin(at)gmail.com 040 773 5767 

jäsen Eero Oura vaellukset, melonta, 
valokuvaillat 

eero.oura(at)gmail.com 045 260 8551 

jäsen Maija Penttinen retkeily, vaellukset penttinen.maija(at)inet.fi 040 758 6814 

jäsen Ilkka Raittila melonta, 
turvallisuusasiat 

ilkka.raittila(at)gmail.com 0400 137 753 

varajäsen Martti Ossi retkeilyvälineiden 
lainaus 

martti.ossi(at)gmail.com 040 536 7298 

varajäsen Aarno Pitkänen Kuhamaja aarno.pitkanen(at)gmail.com - 

 

Muita vastuuhenkilöitä 

Sanna Kaari lasten hiihto- ja ohjaajakoulutus sanna.kaari(at)jns.fi 040 744 7965 

Eija Sollo lasten hiihdonohjaajakoulutus eija.sollo(at)kotikone.fi 0500 950 996 

Risto Paanala verkkoviestintä, maankäyttösuunnitelmien 
seuranta 

ristopla(at)elisanet.fi 045 638 3347 

 

Retkeilyvälineiden varastot 

Sepänkatu 44 A, pihan puolella (retkeilyvarusteet, inkkarikanootit varusteineen) 

Hasaniemi, Jokiaseman puoleinen punainen rantavaja (kajakit, melontavarusteet)  

 

Lainauksia voit tehdä Joensuun Ladun verkkosivujen kautta tai seuraavien henkilöiden kanssa: 

Martti Ossi 040 536 7298 Hannu Melin 040 773 5767 

Eero Oura 045 260 8551 Ilkka Raittila 0400 137 753 

Liisa Oura 040 829 4239 Pirjo Saukkonen 040 509 0705 

 

 

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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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 kohtuulliseen 

hintaan ja tutustua näin itseään kiinnostavaan lajiin. Välineet ja varaus: 

www.suomenlatu.org/joensuunlatu --> varusteet --> lainaus- ja varaustilanne. 

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, Karttakeskuksen karttatuotteista, Partiokaupan 

ja Retkiaitan tuotteista, Welhonpesän ja Trekki-nettikaupan tuotteista, Hertz 

autovuokraamosta sekä Fenno-optikkoliikeketjun tuotteista, Ruotsin STF:n ja Norjan  

DNT:n tunturimajojen käyttöoikeuden jäsenhintaan, Autoliiton kansainvälisen 

leirintäkortin. Tarkemmin http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/jasenedut/  

Suomen Ladun jäsenetujen lisäksi Joensuun Ladun jäsenkortilla saa alennuksia seuraavista 
jäsenliikkeistä. Uusina ovat näistä mukana keskustan Carlson ja Sportia. 

- Carlson Nurmeksentien myymälä 

- Carlson keskustan tavaratalon retkeilyosasto  

- Intersport Joensuu Erä-Urheilu 

- Intersport Joensuu Keskusta 

-  
 
 
 

- MT-Bike 

- Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 

- EcoBeauty kauneushoitola 
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LISÄÄ TIETOA Ladun menneistä ja tulevista tapahtumista: 

http://joensuunlatu.sporttisaitti.com/ 

 

Seuraava jäsentiedote (1/2014) ilmestyy vuoden lopulla. 

 

LIIKUNNAN ILOA JA ILOA LIIKUNNASTA! 

 

 

 


