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Puheenjohtajan terveisiä
Joensuun Latu toteuttaa toiminta-ajatustaan liikkumalla ja 
liikuttamalla luonnossa ympäri vuoden. Mitä ohjelmassa?

• Umpihankihiihto näyttää kuin taikaiskusta tulleen tämän talven teemaksi, 
sillä vapailla hangilla hiihdetään niin lähimaastoissa kuin muualla maa-
kunnassa ja kevättalvella sitten Lapissakin.  Joensuun Ladun lainattaviin 
varusteisiin kuuluu mm. eräsuksia, ja niinpä aloittaminen on helppoa.  
Lumikenkäilyäkin voi kokeilla, ja ennestään hyvän lumikenkävarantom-
me täydennykseksi olemme hankkineet viisi paria lasten lumikenkiä.  

• Pyhäselän jäähiihto ja otsalamppuhiihto Pyhäsaareen.  Pyhäselän jää-
hiihto tulee entistäkin laajemmaksi, sillä uusia latuyhteyksiä on kehit-
teillä muun muassa Ylämyllyltä.

• Uusi muumien hiihtokoulun ohjaajien koulutus ja lasten hiihtokoulut. 
Muumien hiihtokoulun aikaan on taas tunnelmallinen soihtuhiihto Ly-
kynlammella, ja hiihtävä Muumipeikkokin on mukana.

• Kirjanäyttely ”Talviretkien taikaa” pääkirjastossa ja retkeilyvarusteiden 
kirpputori Lykynlammella.

• Kun kevät koittaa, alkavat patikka- ja pyöräretket toinen toistaan muka-
vampiin paikkoihin. Edessä on myös vilkas melontavuosi.

Lykynlampi on käytössämme tänäkin talvena uhkakuvista huolimatta. Toi-
vottavasti saamme sen pidetyksi liikkujien talvisena tukikohtana jatkossa-
kin. Kahvion hoito tosin muuttuu, sillä pitkäaikainen talkoolaisemme Terttu 
Nissinen on siirtynyt eläkkeelle. Niin kahvion toiminta kuin kaikki tapahtu-
matkin syntyvät vain yhteisillä talkoilla ja ponnistuksilla.  Sen verran kuin 
on talkoolaisia, on toimintaa ja palveluita.

Erityisesti toivotan tervetulleiksi uudet jäsenet!  Toivon että jokainen mu-
kaan tulija ja retkille osallistuva tuntisi itsensä tervetulleeksi ja löytäisi oh-
jelmastamme itselleen mieluisaa.  Toimintaamme voi tulla sellaisena kuin 
on, sillä mukaan sopii kaiken ikäisenä ja kuntoisena.  Jäsenedut ovat yhä 
laajentuneet - sopii siis käyttää hyväksi!

Tapahtumissamme on aivan uusia vetäjiä ja ohjaajia. Lisää mahtuu, ja 
koulutusta järjestyy.  Esimerkiksi Muumien hiihtokoulun opetusryhmiä jär-
jestetään ihan sen mukaan kuinka monta vetäjää meillä on. Tapahtumia on 
niin monenlaisia – perinteikkäitä ja ihka uusia – sellaisiakin jotka minusta 
vaikuttavat hullunhauskoilta.  

Yhteistyö naapuriyhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 
lisää tapahtumien kirjoa ja tuo uusia mukavia tuttavuuksia. Talkootyön an-
siosta jäsenmaksut voidaan pitää alhaisina. Myös emojärjestömme Suomen 
Latu pitää maksunsa ennallaan, mikä helpottaa tietysti meitäkin.

Aiomme yhdistyksenä jatkossakin vaikuttaa muun muassa kaupungin, 
maakunnan ja Metsähallituksen suunnitelmiin, jotta luonnossa liikkujan 
etu otetaan huomioon.  

Liikkuminen antaa mielihyvää ja yhdessä liikkuminen on mukavaa.  Liik-
kumisen iloa!

Liisa 
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Lykynlampi – Hiihtämään, 
munkkikahville ja saunomaan

Ulkoilumaja

Avaamme jälleen kahvion lauantaina 
4.1. Kahvio on sen jälkeen avoinna 16.3. 
saakka viikonloppuisin ja hiihtoloma-
viikolla 3. – 9.3. päivittäin klo 11-16, 
pakkasrajaa ei ole. Samoina aikoina ma-
jalla on käytettävissä suksien voitelutila 
itsevoitelijoille.

Hiihtoretken päätteeksi voi maksutta 
saunoa lauantaisin 4.1. alkaen klo 13-16. 
Suihkutilat majan alakerrassa ovat käy-
tettävissä ma-su klo 8-21. 

Kahviossa myydään ulkoilijoille me-
hua, muuta juotavaa ja pientä syötävää,  
ja hinnat  pidetään kohtuuhintaisina tä-
näkin talvena. Tervetuloa virkistäytymään 
majan lämpöön!

Ladut

Lykynlammen ladut sopivat monentasoi-
sille hiihtäjille. 1, 2 ja 3 km:n ladut ovat 
helppoja ja varsinkin vähän hiihtäneil-
le sopivia latuja. 2,7 km:n valaistu latu, 4 
ja varsinkin 5 km:n latu ovat maastoltaan 
vaativampia. Keskivaikeaksi voidaan luo-
kitella 8,5 kilometrin lenkki. Lykynlam-
melle johtavat myös n. 13 km:n latu Pär-
nävaaralta ja 10 km:n latu kaupungista 
Mehtimäeltä Vesikon kupeesta. Kaikki la-
dut sopivat sekä perinteisen että luistelu-
tyylin harrastajille.

Lapsille hiihtomaa ja 
pulkkamäki

Hiihtomaassa ulkoilumajan läheisyydes-
sä voi aloitteleva hiihtäjä opetella hiihto-
tekniikkaa. Rinteessä ulkoilumajalta Ly-
kynlammen rantaan on lasten suosima 
pulkkamäki.

Lumikengillä laavulle

Lainaamme lumikenkiä - maasto lajin 
monipuoliseen kokeilemiseen on erin-
omainen. Lykynlammen rannalla sijait-
see laavu, jossa voi käydä keittämässä 
omat kahvit tai paistamassa makkarat – 
kenkäillen, laskien, hiihtäen tai kävellen.

Talkoolaiseksi kahvioon

Hiihtoladulla tai pulkkamäessä hankitut 
punaiset posket ja iloiset ilmeet ovat tut-
tuja Lykynlammen kahvion talkoolaisille. 
Tarvitsemme jokaiseksi aukiolopäiväksi 
kaksi tai kolme talkoolaista, joitten teh-
täviä ovat lähinnä asiakaspalvelu, astioit-
ten pesu ja pöytien siistiminen.

Latulainen, ilmoittaudu rohkeasti mu-
kaan Tyyne Laitiselle p. 044 2684 966. Kun 
meitä on monta osallistumassa, kenelle-
kään ei kerry mahdotonta urakkaa. Eri-
tyistaitoja ei talkoolaisilta vaadita, aulis ja 
auttavainen mieli riittää. Auton puute ei 
ole este, sillä kimppakyydeistä onnistu-
taan aina sopimaan talkoolaisten kesken.

Voitelupalvelu Lykynlammella

Future Clubin asiansa taitavat voitelu-
mestarit voitelevat ja antavat työn lo-
massa opastusta voitelun nikseistä vuo-
roviikonloppuisin. Voitelijat ovat kaikki 
aktiivihiihtäjiä. Voitelupiste on auki lau-
antaisin ja sunnuntaisin 4.1. – 16.3. väli-
senä aikana klo 11-15. Voitelupisteen au-
kiolosta on Lykyllä pihalla ilmoitus.

Hinnat:
• perinteisen voitelu (pito + luisto) 12 €
• suksien puhdistus 4 €
• pitovoiteen lisäys 4 €
• luistelusuksen luistovoitelu 10 €
• uuden suksen pohjustus  

ja kelivoitelu 16 €

  4  



Kopravaaran-Kolin ladut ja sauna
 

Kopravaaralta lähtee Suomen pisin valaistu latu Kolin Jerolle ja edelleen Lo-
ma-Kolille. Aivan erinomainen, yhteensä ja edestakaisin 48km vaihteleva ja hy-
vin hoidettu latu, jolla ei pimeä sydäntalvellakaan yllätä.

Joensuun latulaisilla on myös v. 2014 mahdollisuus käyttää saunaa Kop-
ravaaralla Future Freetimella lauantaisin ja keskiviikkoisin huomattavalla alen-
nuksella: 5 €/hlö. Sisältää saunan lisäksi avannon.

Vuoron varaus etukäteen Toivo Turuselta, p. 0400 375 070.

Hiihtoa, hiihdon opastusta  
ja hiihtovaelluksia

Umpihankihiihdot lähimaisemissa  

Sydäntalvella 2014 on Hiihto-Niiloille tar-
jolla uusia herkkuja: retrohiihtoa lähimai-
semissa umpihangessa lauantaisin.

Hiihdämme Future Clubilaisten kans-
sa lyhyessä päivässä pakkasesta välittä-
mättä retkiä tutuissa lähimaastoissa, jotka 
näyttäytyvät kaluttujen latujen ulkopuo-
lella aivan uusina.

Päiväretkien pituus on 3–4 tuntia, ki-
lometrimäärä riippuu olosuhteista eikä 
reittiä voi etukäteen tarkkaan suunnitella. 
Lähdemme lauantai-aamuisin valoisas-
sa helposti saavutettavasta paikasta, pa-
laamme ajoissa iltapäivällä joko samaan 
paikkaan tai Lykynlammelle.

Hiihdämme latujen ulkopuolella um-
pihankea niin, että jonossa jokainen ha-
lukas pääsee vuorollaan vetämään, mutta 
pakko ei ole. Taukoja on kerran tunnissa: 
huili, juomaa ja palasta. Näin lähellä kau-
punkia on reitin lähellä aina tie tai latu, 
josta pääsee palaamaan tai oikaisemaan 
jos matkanteko käy rasittavaksi.

Normaalisuksilla pärjää – ladunavaa-
jia riittänee, mutta tuomme Ladun leveitä 

metsäsuksia lähtöpaikalle (naurettavat 
5€/päivä). Sään mukainen vaatetus, ke-
vyt retkireppu, juotavaa, syötävää, tauko-
vaate ja huonon kelin vaatetus.

Retkikohteet ja tapaamispaikat ovat:
- 4.1. Lykynlammelta Jaamankankaan 

suuntaan ja takaisin saunaan, munk-
kikahville. Lähtö majan edestä.

- 18.1. Pärnävaaralta Vaivion suuntaan 
ja takaisin. / lähtö kahvilan edestä

- 1.2. Marjalan ABC:ltä Höytiäisen ka-
navan vartta Lykynlammelle.

- 15.2. Kuoringan ympäri, eteläpäässä 
tulipaikka. Lähtö levikkeeltä.

Lähdöt ovat klo 10:00. Ennakko ilmoit-
tautumista ei tarvita. Jos haluat lisätietoa 
tai kaipaat kyytiä, kysymyksiin vastaavat:

Eero Oura 
eero.oura (at) gmail.com 045 2608551

Antti Ticklen 
antti.ticklen (at) netti.fi  050 511 4581
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Muumien hiihtokoulun ohjaaja-
kurssi Lykynlammen ulkoiluma-
jalla 18.-19.1.   

Kurssi on tarkoitettu kaikille lasten hiih-
donohjauksesta kiinnostuneille henki-
löille, jotka osaavat hiihdon perustaidot. 
Koulutuksen tavoitteena on antaa osanot-
tajille sellaiset perustiedot ja -taidot, että 
he pystyvät toimimaan Muumien hiihto-
koulun ohjaajina.

Tule rohkeasti mukaan kurssille. Sitou-
tumalla Joensuun Ladun Muumien hiih-
tokoulun ohjaajaksi sovituksi ajaksi, pää-
set kurssille ilmaiseksi. Muutoin kurssi 
maksaa 50 euroa, joka on erittäin edulli-
nen Opetus- ja kulttuuriministeriön avus-
tuksen ansiosta.

Uusia ohjaajia tarvitaan jatkuvasti!
Ilmoittaudu kurssille heti!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset Eija Sol-
lo, eija.sollo(at)kotikone.fi, p. 0500 950 996

Muumien hiihtokoulu Lykyn-
lammella 8.-9.2. ja 15.-16.2.

Muumien hiihtokoulussa on kolme ryhmää:
Muumiperheen hiihtokoulu, klo 10-

11, on tarkoitettu 2–4-vuotiaille lapsille, 
jotka osallistuvat hiihtokouluun oman 
suksilla olevan aikuisen kanssa. Hiihdon 
perustaitoja opetellaan tasaisessa maas-
tossa leikkien ja tehtävälatujen avulla. 
Ryhmän koko on 12 lasta.

Muumien hiihtokoulu klo 11–12.30, 
on tarkoitettu 5 vuotta täyttäneille lap-
sille hiihdon perustaitojen opetteluun 
(esim. vuorohiihto, kääntyminen,kaatu-
minen, mäennousu ja -lasku). Ryhmän 
koko on 12 lasta.

Muumien hiihtokoulu on kahtena vii-
konloppuna: 8.-9.2. ja 15.-16.2. Lykynlam-
men hiihtomaassa.

Nipsut klo 12.00-13.30 on tarkoitettu 
hiihdon perustaidot osaaville tai muumi-
peikkojen ryhmässä viime vuonna olleil-
le lapsille.

Pakkasraja on -15 astetta klo 10 hiihto-
kouluaamuna Lykynlammen pakkasmit-
tarista mitattuna.

Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin 
Lykyn lammen kahviossa vain lauantai-
na 1.2. klo 11–12. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä maksetaan osallistumismaksu: Ladun 
jäsenten lapsilta 20 € /lapsi ja ei-jäsenten 
lapsilta 30 €/lapsi, perhehiihtokoulus-
sa Ladun jäseniltä 10 € ja 15 € ei-jäsenil-
tä. Huom: ota mukaan Ladun jäsenkortti.

Lisätietoja antaa sanna.kaari (at)jns.fi tai 
p. 040 744 7965.

Aikuisten hiihtokoulu 11.1.

Future Club järjestää Lykynlammella tehokkaan aikuisten hiihtokoulun lau-
antaina 11.1. klo 10-16. Hiihtokoulun aikana opiskellaan sekä teoriaa että käy-
täntöä, eri ryhmät diagonaali- ja luisteluhiihdolle.

Saat yksilöllistä tekniikkaopetusta sillä ryhmäkoko on pieni ja ohjaajia on 
useita. Hinta 30€, sisältää kahvit. Pakkasraja -20 C. Vähintään 12 osallistujaa.

Tiedustelut: Toivo Turunen, p. 0400 375 070, toivo.turunen(at)futurefreetime.fi
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Umpihankihiihto Lieksassa pie-
nen Ritojärven maisemissa 8.2.

Vuonna 1955 perustettu Pienen Rito-
järven luonnonsuojelualue on Lieksas-
sa Patvinsuon kansallispuiston luoteis-
puolella. Joensuusta on matkaa runsaat 
90 km.

Hiihtelemme umpihangessa maise-
missa, jossa on hienoa harjua komeine 
aihkimäntyineen, pieniä soita ja Pienen 
Ritojärven lisäksi muutamia lampia. Ri-
tojärven harjun luoteispäässä on kunnos-
tetut kärryvajat kertomassa entisaikojen 
kulkemisjärjestelyistä. Lisätietoa Metsä-
hallituksen internet-sivuilta Luontoon.fi.

Alustava kokoontumisaika Kontio-
vaarantien varressa Pienellä Ritojärvel-
lä klo 10. Palaamme autoille viimeistään 
klo 14–15.  Sään salliessa pidämme eväs-
tauon Pienen Ritojärven rannalla oleval-
la laavulla.

Varusteena metsäsukset tai muut hie-
man leveämmät sukset, isosompaiset sau-
vat, lämmintä vaatetta ja omat eväät.

Jos halukkaita löytyy hiihdon jatka-
miseen seuraavana päivänä, niin majoi-
tus järjestyy lähistöllä olevalta Erä-Ee-
ron Keljänpuron kämpältä. Majoitus, 
päivällinen ja aamiainen maksaa 65 €/
hlö. Saunomisesta peritään eri mak-
su, joka määräytyy saunojien luku-
määrän mukaan. Lisätietoa kohteesta  
www.eraeero.com.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Riitta Laatikainen, p. 050 5123035, 
riitta.laatikainen(at)lieksa.fi.

Erä-Eeron kämpälle majoittuvien osalta 
ilmoittautumiset viimeistään 2.2. Riitalle.

Soihtuhiihto Lykyn-
lammella 15.2. klo 17–19

Tunnelmallinen perhehiihto soih-
tujen valossa Lykynlammen met-
sissä.  Helppo maasto, matkat  0,3–
4 km. ei osallistumismaksua, ei 
ennakkoilmoittautumista. Lykyn-
lammen maja on avoinna tuolloin.

Lisätiedot: 
hannu.melin(at)gmail.com

Otsalamppuhiihto Pyhäselällä 
8.3. klo 16 alkaen

Talviyön tunnelmaa lähietäisyydellä kau-
pungista,  Joensuun Linnunlahdelta Py-
häsaareen hämärissä Pyhäselän jäälatua 
pitkin.  Kaupungin valot kajastavat hori-
sontissa, puolikuu kenties näkyvissä,   ot-
salamppu antaa lisäloistoa. Perillä nuotio-
tulet klo 17–20. Matka meno-paluu 20 km. 

Lisätiedot: hannu.melin(at)gmail.com

Pyhäselän jäähiihto 16.3.

Hiihtotapahtuma Pyhäselän ja sen 
rantojen jäällä.  Hiihtomatka miel-
tymysten mukaan 2 - 60 km. Usei-
ta latuasemia ja huoltopisteitä.  La-
dut sekä perinteiselle että vapaalle 
tyylille.  Lasten latuasema Kuha-
salossa. Opastekartat  laturisteyk-
sissä ja latuasemilla.  Vapaa pääsy, 
ei osallistumismaksua.  Järjestäji-
nä myös kyläyhdistyksiä ja monia 
muita.  Hiihdon huollossa on mu-
kana myös Jokikone. Kartta on ta-
kasivulla.”

Lisätiedot: 
hannu.melin(at)gmail.com
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Kilpisjärven hiihtoviikko 29.3. – 5.4.

Ahkiovaellus Kilpisjärveltä Ruotsiin ja Norjaan 29.3.- 5.4.

Kevään pitkä hiihtovaellus suuntautuu 
Kilpisjärveltä etelään Ruotsin ja Norjan 
klassisille vaellusmaastoille.

Matkustamme Yliperälle Kilpisjärven 
hiihtoviikolle osallistuvien kanssa yhtei-
sellä edullisella bussilla. Illalla ehdimme 
hiihtää järven yli Kuohkimajärven vara-
ustuvalle, ellemme päätä jäädä retkeily-
keskukselle ensimmäiseksi yöksi.

Alustava reittisuunnitelma kulkee Nor-
jan ja Ruotsin hyvin varustetulta tuvalta 
toiselle: Kuohkimajärvi – Gappo – Rosta – 
Därta – Pältsa – Kilpisjärvi. Aikaa on lep-
poisalle hiihtovauhdille, paikallaanololle 
ja vaikkapa lähivuorten huiputtamiselle.

Tarpeen mukaan voimme jakaantua 
kahteen osaan, toinen hiihtää leppoisam-
paa reittiä, toinen haastavampaa. Samoin 
jos on halukkuutta talvitelttailuun, tupiin 
tukeutuen on mahdollista telttailla niiden 
lähimaastoissa.

Kokemusta talvivaelluksesta ei tarvi-
ta etukäteen, sitä saa täältä ohjatusti ja 

Kilpisjärven retkeilykeskuksesta on 
meille varattu majoitus, jossa on valit-
tavana useita vaihtoehtoja.  Viikon täy-
sihoitopakettiin kuuluu majoituksen 
ja liinavaatteiden lisäksi aamiainen, 
retkieväät, päivällinen noutopöydästä 
sekä opastetut hiihtoretket, iltasaunat, 
ohjatut venyttelytuokiot, iltaohjelmat 
sekä avantouinti. Ladut lähtevät Ret-
keilykeskuksen pihasta ja niillä pärjää 
tavallisilla suksilla. Retkille suositel-
laan tunturisuksia, mutta tavallisilla-
kin tulee toimeen. Hiihdon lisäksi voi 
kokeilla lumikenkäilyä, pilkkimistä tai 
patikointia kävelypolkua pitkin Saa-
nan huipulle.

Hinnat Suomen Ladun jäsenil-
le: 1-hengen huone tai mökki 549€, 
2-hengen huone tai mökki 490€/hlö, 

3-hengen huone tai mökki 416€/hlö, 
4-hengen huone tai mökki 374€/hlö.  
Muitakin kuin Ladun jäseniä voidaan 
ottaa mukaan, ja hinta on ei-jäsenil-
le majoituksesta riippuen 39-50 eu-
roa kalliimpi. 

 Edestakainen matka n. 100€ riip-
puen lähtijöiden määrästä. Retkellä 
noudatetaan Joensuun Ladun matka-
ehtoja. Hinnasta maksetaan varaus-
maksuna 150 € ja loppusumma kuu-
kautta ennen matkaa.  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
10.2. mennessä Hannu Melin, p. 040-
7735767 tai hannu.melin(at)gmail.
com. Ilmoittautuneille lähetetään tar-
kemmat ohjeet retkikirjeessä.

turvallisesti. Miellyttävän vaelluksen ta-
kaamiseksi kuntoa kannattaa kohottaa 
etukäteen ja totuttautua hiihtokenkiin ja 
suksiin.

Ladulta saa lainaksi varusteita. Pidäm-
me etukäteen palaverin, jossa sovimme ja 
opastamme ruoista, varusteista ym.

Vaelluksen kustannukset koostuvat 
bussikuljetuksesta, jonka hinta on noin 
100 € ja majoituksista joko retkeilykes-
kuksessa tai varaustuvassa. Norjan tuvat 
maksavat n. 16€/yö, maksetaan joko kätei-
sellä tuvassa tai luottokorttivaltakirjalla, 
Ruotsin Pältsalla yö maksaa 35€/yö, kätei-
nen tai kortti. Ruokia voidaan osa hank-
kia yhdessä.

Retken vetävät Liisa ja Eero Oura. 
Kyselyt ja ilmoittautumiset 
liisa.oura(at)gmail.com p. 040 8294 239 tai 
eero.oura(at)gmail.com p. 045 2608 551
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Hiihtovaellus Lieksassa pääsiäisenä 18. - 21.4.

Lähtöpaikka: Hukkalammen nuotiopaik-
ka, sijaitsee Kitsistä lähtevän Ilomantsin 
tien varrella. Ajo-ohje: Joensuu – Eno – 
Uimaharju – Kitsi – Ilomantsi, ajomatkaa 
Joensuusta noin 135 km

1 päivä: Hukkalammen nuotiopaik-
ka - Pitkäjärven kämppä, hiihtomatkaa 
noin 4 -6 km

2 päivä: Pitkäjärven kämppä – Särkkä-
joen laavu

Hiihtomatka määräytyy sen mukaan 
mitä reittiä hiihdetään, noin 15 km. Laa-
vulla mahtuu nukkumaan 5–6 henkilöä, lo-
puilla teltta tai lumikuoppamajoite, lisänä 
voi olla erätoveri. Tulipuutilanteen käyn 
tarkistamassa lähempänä ajankohtaa.

3 Päivä: Särkkäjoen laavu – Ura-
mon kämppä, lämmitettävä, sau nomis -
mahdollisuus.

Hiihtomatkan pituus noin 8–10km, voi-
daan hiihtää tienpohjaa jos ei ole aurat-
tu. Hiihtovaellus mukailee Karhunpolkua 

maastosuhteista riippuen. Reitti näkyy jos 
katsot googlesta Karhunpolku kartta 

Varustus: Eräsukset, hiihtoon soveltu-
vat kengät (esim. huopakupparit joissa on 
rantti ), ahkio tai rinkka, talvimakuupus-
si (tai 2 ohuempaa), alunen, avaruuslaka-
na, erätoveri tai muu vastaava, taukotakki, 
lumikengät(liikkumiseen leirissä jos lun-
ta on runsaasti ), lapio, kirves, saha, ruo-
kaa, retkikeitin, lämmintä vaatetta ym.… 
Tarkempi lista mukaan lähtijöille varus-
teista ym.

Hiihtovaellus mennään rauhallista  
vauhtia huomioiden sääolosuhteet ja po-
rukan kunto.

Ilmoittautuminen mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa viimeistään 28.2. 
mennessä, koska kämppä on varattava 
hyvissä ajoin kun on kyse pääsiäisestä. 
Retki toteutetaan jos lähtijöitä vähintään 
6, mukaan mahtuu enintään 12 henkeä. 
Huoltojoukot voivat lämmittää kämpän ja 
saunan valmiiksi, osa tarvikkeista huol-
toautoon. Retken kulut jaetaan porukan 
kesken.

Ilmoittautumiset ja kyselyt retkestä: 
Tuula Turunen puh. 050 372 6242, 
thturunen(at)gmail.com
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Lumikenkäily

Lumikenkäretki Kontioniemeen 9.2. klo 11–15

Lumikenkäretki Elovaaraan 22.2.

Retki johdattaa meidät Höytiäisen van-
haan rantatörmään, kiipeämme niin kor-
kealle että näemme Höytiäisen ihanat 
maisemat ja tutustumme Kontiorantaan 
aivan uudella tavalla. Retkireitin ensim-
mäinen osuus Kontioniemessä on noin 
3 km ja toinen noin 5 km. Koko retken 
kesto on noin 4 tuntia.  Ensimmäisen osan 
jälkeen voi oikaista myös takaisin lähtö-
paikkaan.

Ei pakkasrajaa – sää voi vaikuttaa rei-
tin lopulliseen linjaukseen.

Varusteet: Sään mukainen ulkoilu/ret-
kivarustus. Huomioi lämmön säilyminen 
taukojen aikana. Omat eväät, lämmintä 
juotavaa. Tukevat varrelliset kengät. Lu-
mikengät ja isosompaiset sauvat. Ladul-
ta voi vuokrata lumikengät,   muutama 
pari sauvojakin on.  Olet tervetullut osal-
listumaan myös ilman aiempaa kokemus-
ta. Opit kyllä lumikenkäilyn salat!

Miten löydät lähtöpaikalle:
Joensuun keskusta → Kajaanintie/ 
Uuron liittymä 14,5 km
Uuron liittymä → Kontioniemen ent. sai-
raala  4,4 km (linja-auton kääntöp/pys)
Sairaalan pysäkki → Kontiolahden 
avantouimareiden sauna 0,3 km  
(Höytiäisen ranta)
Tarvittaessa sovitaan kimppakyydeistä 
Joensuusta.

Retken jälkeen on mahdollisuus sauno-
miseen ja avantouintiin 5 €/hlö. Ilmoita 
mielenkiintosi saunomiseen ja/tai avan-
touintiin ilmoittautumisen yhteydessä. 
Saunan kokoustilassa mahdollisuus os-
taa kahvilatuotteita.

Osallistuminen/Ilmoittautuminen
Retkelle voivat osallistua Ladun jäsen-
ten lisäksi myös Kontiolahden avantoui-
mareiden jäsenet. Ilmoittautuminen 
Reijo Lindroosille 5.2. mennessä, p. 
045 1101115,  reijo.lindroos(at)telemail.fi

Retki tehdään Hammaslahden Elovaaran 
harjualueelle.

Alueella on toisen Salpausselän hie-
noimmat sykeröt ja sitä voitaneen sanoa 
Suomen parhaaksi lumikenkäilyalueeksi. 
Oppaana retkellä toimii Matti Eskelinen. 
Reitin kesto on arviolta 4 tuntia.

Varusteet: Tukevat varrelliset kengät, 
lämpimät vaatteet, rukkaset tai toinen 
kerros lapasia. Lämmintä juomaa, eväitä. 
Lumikengät ja isosompaiset sauvat mu-
kaan  (jos on).

Ladulta voi vuokrata lumikenkiä ja 
sauvoja.

Ilmoittautuminen lumikenkätarpeen ja 
mahdollisten kimppakyytien järjestämi-
seksi Liisa Ouralle viimeistään 19.2. lii-
sa.oura(at)gmail.com tai 040 829 4239.

Lähtö retkelle Elovaaran ulkoilualueen 
laavulta klo 9.30. Myös Matti Eskeliseltä 
voi vuokrata lumikengät ja sauvat.
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Patikkaretkiä, päiväretkiä

Peikkometsän salaisuus 
Kuhasalossa 4.5.

 
Koko perheen ulkoilutapahtu-
ma Kuhasalossa, mukavaa yhdes-
säoloa, ulkoilua ja perheen pie-
nimmille annetaan ratkaistavaksi 
peikkometsän salaisuus. Tarkem-
pi ajankohta ilmoitetaan myöhem-
min Ladun nettisivuilla.

Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista.

Lähiretki Ylämyllyn 
kinttupolulle 17.5.

Kinttupolun keskimmäinen lenkki Mat-
kalammen ympäri kulkee helposti kävel-
täviä polkuja, metsäteitä ja kyläteitä pitkin 
kauniissa harjujen ja lampien maisemas-
sa. Lenkin varrella on useita opastaulu-
ja, jotka kertovat alueen luonnosta ja his-
toriasta.

Retken kävelyosuudeksi tulee noin 
14 km ja aikaa siihen on hyvä varata noin 
5 tuntia. Reitin puolivälissä pysähdymme 
evästauolle Vaaralammen avokodalle. Sitä 
ennen olemme mm. kiivenneet Kalikka-
vaaralle ja tutustuneet Myllypuron leh-
tomaisemaan.

Omat eväät, istuinalusta ja taukovaa-
tetta reppuun sekä sään mukaiset vaat-
teet päälle.

Kokoontuminen Ylämyllyn Shellille 
klo 10. Joensuusta yhteislähtö kimppa-
kyydein Urheilutalon p-paikalta klo 9:30.

Lisätiedot (+ kimppakyytien tarvitsi-
joiden ja tarjoajien ilmoittautumiset)  
Maijalle p. 040 7586814 tai 
maija.penttinen(at)pp1.inet.fi

Linturetki 24.5.

Latuväki linturetkelle! BirdLlife 
Suomi ja sen lintuyhdistys Poh-
jois-Karjalassa ovat lupautuneet 
järjestämään meille opastetun lin-
turetken. Vetäjäksi on lupautunut 
Harri Hölttä, joka kerää retkeläi-
siltä yhteystiedot ja lähettää heil-
le seuraavan Tiira-lehden. Tar-
kemmat tiedot retkestä kerrotaan 
kun nähdään kevään eteneminen 
ja voidaan päättää, mikä juuri sil-
loin on kiintoisaa lintujen tarkkai-
lun kannalta.

Päiväretki Tiilikkajärven 
kansallispuistoon 14.6.

Teemme patikkaretken Tiilikkajärven 
kansallispuistoon 14.6. Siellä kierräm-
me Sammakko- ja Autiojärven ympäri. 
Matkaa kertyy tästä Uiton kierrosta noin 
7 km, johon voi lisätä matkaa vaihtelevat 
määrät Autionkierrolla tai käymällä Ve-
näjänhiekalla tai Kalmoniemessä. Pati-
kointimatkan pituus riippuu kulkijoiden 
menohaluista ja kunnosta. Alueen reitit 
ovat helppokulkuisia, ja suoalueiden ylit-
se on helppo astella pitkoksia pitkin. Tie-
toa alueesta: luontoon.fi/tiilikkajarvi.

Jos lähtijöitä on noin 30, mennään bus-
silla ja lähtö on torin reunan matkailu-
pysäkiltä klo 8.  Kulut arviolta 25 €. Jos 
lähtijöitä on vähemmän, mennään kimp-
pakyydeillä. Omat eväät, sään mukainen 
varustus, uikkaritkin on hyvä ottaa mu-
kaan. Tiedustelut ja ilmoittautumiset vii-
meistään 5.5. ilkka.raittila(at)gmail.com, 
p. 0400 137 753
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Juhannus Suomulla 20.–22.6.

Lähde viettämään erilaista juhannus-
ta Patvinsuon kansallispuiston hienoi-
hin maisemiin! Matka sinne taittuu pyö-
räillen tai omilla autoilla. Perillä odottavat 
Patvinsuon upeat maisemat ja mukavaa 
juhannusohjelmaa: melontaa,  patikoin-
tia ja suunnistusta. Ja lisäksi tietysti yllä-
tyksellinen juhannusilta Suomuntuvalla.  
Patikoida voi mieltymysten ja oman kun-
non mukaan Patvinsuon kansallispuiston 
hyvin merkityillä poluilla. Suomunjärvel-
lä voi soutaa tai meloa. Ladulla on Suo-
munjärven rannassa soutuvene jäsenten 
vuokrattavana, ja toki myös Ladun melon-
takalustoa voi viedä sinne.

Lauantaina on tarkoitus meloa Suo-
munjoki kanooteilla! Ladulla on kaksi ink-
karikanoottia, jotka ovat vuokrattavissa.

Majoitus on varattu kodikkaaseen Suo-
muntupaan. Tuvan huoneissa on majoi-
tustilat yhteensä 20:lle. Majoituskulut jae-
taan yöpyjien kesken, ja ne ovat arviolta 
20 euroa hengeltä. Yöpyä voi toki teltassa-
kin kansallispuiston mainioilla telttailu-
paikoilla. Ilmoittautumiset majoitusva-
rausten ja kimppakyytien järjestämiseksi 
viimeistään 30.5. Hannu Melinille  han-
nu.melin(at)gmail.com tai 040 773 5767.

Lähiretki: Tutustuminen 
Joensuun puulajipuistoon 
19.8. klo 18

Tutustumme puulajipuistoon Lin-
nunlahden kaupunginosassa. 71 
hehtaarin puistoalueella on istu-
tettu 255 eri lajia: lehtikasvilaje-
ja 184 ja havukasvilajeja 71. Mer-
kittävät elinympäristöt ovat muun 
muassa Honkaniemen laaja yhte-
näinen rehevä tervaleppälehto, 
Siilaisenpuron uoman lähialue, 
Heinäpuron ja Siilaisenpuron 
suistoalueella kohoava ranta ym.

Oppaana toimii Thomas 
Rimmler. Lähtö Botanian parkki-
paikalta.

Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista.

Makkolan museotila ja Koivusuon luonnonpuisto 30.8.

Tutustumme Hattuvaarassa sijaitsevaan 
Makkolan museotilaan ja sen näyttelyi-
hin oppaan johdolla ja patikoimme Koi-
vusuon luonnonpuistossa.

Makkolan tila on rakennettu 1800-lu-
vun alussa ja sillä on mielenkiintoinen 
historia kerrottavanaan.

Koivusuo on osa Suomen itäisintä Na-
tura-aluetta ja Suomen suurimpia keidas-
soita. Kuljemme myös upeassa metsässä 
ja Koitajoen varrella. Mahdollisesti näem-
me tai kuulemme aarnimetsän ja suoerä-
maan eläimiä.

Patikoimme noin 8 km Pirtupolun 
parkkipaikalta Polvikoskelle. Kuljem-
me osin polkua, vanhaa tietä ja pitkok-
sia pitkin. Evästelemme Pirhunvaaran 

metsänvartijan torpan pihalla ja Polvi-
koskella.

Varusteet: Sään mukainen vaatetus, 
tukevat kengät, varavaatteet, reilusti eväs-
tä ja juotavaa mukaan.

Lähtö: Joensuun matkailupysäkiltä klo 
8:00 ja palaamme 18:00 mennessä.

Hinta: noin 22 € osallistujamääräs-
tä riippuen, sisältäen bussikuljetuksen, 
opastuksen ja vakuutuksen.

Retki toteutuu, jos lähtijöitä on vähin-
tään 30.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
18.8. mennessä: Pirjo Saukkonen, 
p. 040 509 0705.
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Vaelluksia

Helatorstain vaellus: Susitaival 
29.5.–1.6.

Helatorstain neljän päivän vaellus osuu 
tänä vuonna viikonlopulle 29.5.–1.6. Sen 
aikana ehdimme hyvin kulkea Susitaipa-
leen Möhköstä Patvinsuolle, yhteensä 87 
tai 97km.

Starttaamme Joensuusta keskiviikko-
na yhteiskyydeillä. Illalla ehdimme kul-
kea Öykkösenvaarasta Pohjoisen Pitkä-
järven autiotuvalle reilu 5km tai aiemmin 
työstä pääsevät Möhköstä 13km. Seuraa-
vien päivien etapit ovat 11km Särkkäjär-
ven autiotuvalle, 25km Jorhon autiotuval-
le, 12,5km Naarvaan maatilamajoitukseen 
ja 22km Patvinsuon Suomujoelle. Suomul-
le on viety etukäteen yksi autoista tai ti-
laamme muun kyydin viemään autokus-
kit Möhköön.

Reitti on maakunnan komeimpia ja 
ajankohta kesän heleimpiä. Polku on hy-
vässä kunnossa ja mahdumme autiotu-
piin – teltta ei ole välttämätön.

Aiempaa vaelluskokemusta ei tarvi-
ta, kohtalainen peruskunto ja uteliaisuus 
riittää. Varusteita voi vuokrata ladulta. Jo-
kainen vastaa omista ruoista, autokunnat 
sopivat kyydit keskenään.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
eero.oura(at)gmail.com tai 
p. 045 2608551

Naisten vaellus: Herajärvi 7.–8.6.

Lähde Herajärven kierrokselle – tarjolla 
haastetta ja maisemapaikkoja.

Tällä kertaan naisten kesken vaelle-
taan 7.–8.6. viikonlopulla Herajärven kier-
rosta kahden päivän mittaisena kierrok-
sena (n. 32 km).

Kierros aloitetaan Kivinimestä, jonne 
autot jätetään lauantaiaamuna ja vaelle-
taan Jeron rannalle asti, jossa yövytään 

varaustuvassa tai sen pihapiirissä. Näin 
vaellusmatkaa kertyy 15–16 km päivää 
kohden. Jos puhtia riittää vahvimmat voi-
vat käydä iltakävelyllä Ukko-Kolilla, jol-
loin rengasreitin saa täyteen mittaansa 
(40 km). Sunnuntaina vaelletaan toinen 
puolisko takaisin Kiviniemeen.

Mökki 4–6 hengelle ja siellä on sauno-
mismahdollisuus.  Mökkimajoitus, sopui-
sasti majoittuen mahdollistaa, että ehkä 
voisimme jättää teltan kotiin.  Reitillä 
on tunnetusti runsaasti raskaita nousu-
ja ja laskuja, Herajärven kierrosta pide-
tään vaativana reittinä. Mahdollisimman 
kevyellä rinkalla (ilman telttaa) saamme 
helpotusta matkan tekoon. Hyvä perus-
kunto ja hyvät vaelluskengät riittävät.

Retken kulut, majoitus (80e/mökki) ja 
kimppakyydit, jaetaan osallistujien kes-
ken.

Ilmoittautuminen 23.5. mennessä säh-
köpostitse sirkkaliisa.kolehmainen(at)
gmail.com tai tekstarina 050-3607229. Il-
moittautumisen yhteydessä kerro kimp-
pakyytien järjestämiseksi kyytitarpeesi 
tai oletko tarjoamassa kyytiä.

Kesävaellus  2.-9.8. Hetasta 
Pallakselle    

Vaellamme Pallas-Yllästunturin kansal-
lispuiston  55 km:n pituisen Hetta – Pal-
las-vaellusreitin, joka on yksi maam-
me vanhimmista reiteistä. Se linjattiin jo 
vuonna 1934. Reitti kulkee vaihtelevassa 
maastossa yli tuntureiden poiketen välil-
lä alas kuruihin kuin valmistaakseen kul-
kijaa kohtaamaan uuden henkeä salpaa-
van maiseman seuraavan tunturin laelta.

Matkustamme linja-autolla la 2.8. 
Hettaan, jossa yövymme ensimmäisen 
yön Paavontalon mökeissä. Sunnuntai-
na 3.8. tutustumme Tunturi-Lapin luon-
totaloon ennen kuin matkaamme veneillä 
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Ounasjärven yli ja aloitamme vaelluksem-
me. Olemme maastossa perjantaihin 8.8. 
saakka, jolloin siirrymme  Vuontispirtille 
saunomaan, syömään ja yöpymään. Ko-
tiin matkataan la 9.8.

Vaelluksemme soveltuu sekä aloittele-
ville että perusvaeltajille, jotka haluavat 
kokea rauhalliseen tahtiin kulkemisen ja 
maisemien ihailemisen mahdollisuuden 
mukavassa seurassa.

Reitin varrella on useita taukopaikkoja. 
Yövymme vaelluksen ajan omissa teltois-
sa autiotupien piha-alueilla. Päivittäiset 
vaellusmatkat ovat 6–13 km. Hannukurus-
sa on mahdollisuus yöpyä varaustuvas-
sa (meille varatut paikat täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä, varaustupamaksu 
10 e / hlö) ja siinä on myös sauna (sauno-
mishinta 4 e/ hlö jos vähintään 10 sauno-
jaa, muuten 7 e / hlö).

Omatoimivaeltajilla on mahdollisuus 
pitempään ja vaativampaan vaellukseen 
esim. 72 km pitkällä Ylläs-Pallas-reitillä, 
voimme jättää halukkaat Ylläkselle meno-
matkalla.

Vaellusretken hinta on Ladun jäsenil-
le korkeintaan 250 e, muille korkeintaan 
280 e. Hintaan sisältyy matkat, yöpyminen 
Hetassa (saunomismahdollisuus), sunnun-
taiaamun aamupala, venekuljetus Ounas-
järven yli sekä vaelluksen jälkeinen yö 
(sauna, ruoka, yöpyminen ja aamiainen).  
Lisäksi mahdolliset Hannukurun varaus-
tupa- ja saunamaksut. Hinnasta makse-
taan 70 e ilmoittautumisen yhteydessä va-
rausmaksuna ja loput kesällä.

Kesäkuussa järjestämme lähtijöille 
yhteisen tapaamisen, jossa käymme läpi 
mm. reittisuunnitelmia sekä varusteoh-
jeita.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot touko-
kuun loppuun mennessä:
Sirkka-Liisa Kolehmainen, 
p. 050 3607229, Sirkkaliisa.kolehmai-
nen(at)gmail.com
Maija Penttinen, p. 040 7586814, 
maija.penttinen(at)pp1.inet.fi

Pyöräretki  Petkeljärven 
kansallispuistoon 1.–3.8.

Perjantaina pyöräillään Petkeljärven 
upeisiin maisemiin, jossa lauantaina mu-
kavaa yhdessäoloa ja liikunnallista ohjel-
maa. Matka yhteen suuntaan n. 100 km, 
noin 6 tuntia.

Majoittua voi Petkeljärven opastus-
keskuksessa tai teltailualueella. Ilmoit-
tautuminen viimeistään 25.7.: han-
nu.melin(at)gmail.com tai 040 773 5767. 
Majoitusvaraukset suoraan retkeilykes-
kuksesta, p. 041 436 1790. Lisätietoa kan-
sallispuistosta ja sen palveluista www.
luontoon.fi.

Pyöräillen konserttiin su 18.5.

Meille tarjoutuu tilaisuus keväisen mu-
siikki-iltapäivän viettoon pyöräilemällä 
Joensuusta Kontiolahden pappilaan. Pyö-
räilyn lähtö Joensuun torilta klo 12. Peril-
lä pappilan pihalla ollaan hyvissä ajoin, 
ja konsertti alkaa klo 15.  Keväistä piano- 
ja laulumusiikkia esittävät Mari-Anne ja 
Jussi-Pekka Heikkilä.

Paluu eri reittiä takaisin Joensuuhun. 
Matkaa on suuntaansa noin 25 km. Kon-
serttiin on tulossa myös Enon Ladun pyö-
räilijöitä Enon suunnalta. Koska pappilan 
salin konserttitilat ovat rajalliset, ennak-
koilmoittautuminen tarvitaan. Pyöräilijöi-
den joukkoa vetää Hannu Melin.  Tieduste-
lut ja ilmoittautumiset viimeistään 14.5. 
liisa.oura(at)gmail.com, p. 040 829 4239.

Pyöräretkiä
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Melontaa

Päivämelonta
Viinijärvellä 29.5.

Lähde Viinijärvelle melomaan! 
Retkellä kierretään Viinijärven itä-
osaa ja sen poukamia. Saarten ja 
lahdenpoukamien suojaa on riit-
tävästi tuulisemmallakin ilmalla. 
Melontavauhti pidetään rauhal-
lisena ja retki sopiikin erityisen 
hyvin uusille melojille ja melon-
takauden avaaville muille melojil-
le. Rantaudutaan soveliaassa pai-
kassa ja evästellään. Samalla tulee 
tutustuttua  lähellä Joensuuta ole-
vaan luonnonkauniiseen ja kirkas-
vetiseen järveen. Melontamatka on 
alle 20 km.

Mukaan tarvitset normaalit 
melontavarusteet ja retkieväät. 
Kokoontuminen on Hasaniemes-
sä Ladun vajalla lauantaina klo 8, 
mistä lähdetään kimppakyydein. 
Matkakulut jaetaan kimppakyy-
tiläisten kesken. Kerro ilmoittau-
tuessasi, onko sinulla käytettävis-
säsi auto ja voitko tarjota kyytiä tai 
kuljetusmahdollisuutta toisille. Il-
moittautumiset viimeistään 27.5. 
jaana.kalajoki(at)luukku.com tai 
jorma.vepsalainen(at)luukku.com. 

Helppo melontaretki ja vaellus 
Tiilikkajärvelle 14.–15.6.

Juuri peruskurssin käyneille tai muuten 
melonnan vastikään aloittaneille tarkoi-
tettu melontaretki suuntautuu Rautavaa-
ralle Tiilikkajärven kansallispuistoon yhtä 
aikaa Ladun päiväretken kanssa. Järvi on 
melko pieni, mutta suojaisa ja sokkeloi-
nen – päivä kuluu leppoisasti hyvässä 
seurassa meloskellen. Rannoilla kulkee 
retkeilyreitti ja rannoilla on useita tuli-
paikkoja. Valitsemme näistä sopivan yö-
pymistä varten.

Toisena päivänä voimme jatkaa melon-
taa, keskittyä tehokkaan melontateknii-
kan, pelastautumisten ym opiskeluun tai 
kävellä puiston hyväkuntoisia reittejä. 
Miksei molempiakin.

Lähdemme Joensuusta yhteiskyydeil-
lä lauantaina, tarvittaessa otamme La-
dun peräkärryn ja kajakkitelineen. Ellei 
ole omaa kajakkia, Ladun kalusto pitää 
varata erikseen. Retkiruoat ym. jokainen 
hankkii itse, kahden hengen telttakun-
nissa on mukavampaa. Ainoa kustannus 
on autoilu ja kaluston kuljetus, jonka ta-
saamisen autokunnat sopivat keskenään.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
eero.oura(at)gmail.com tai 045 2608 551

Lisätietoa http://www.luontoon.fi/retki-
kohteet/kansallispuistot/tiilikkajarvi
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Pitkä melontaretki: Keskisen 
Saimaan helmet 28.6.-6.7.

Pitkä melontaretki suuntautuu keskisen 
Saimaan parhaille vesille Punkaharjun – 
Savonlinnan – Sulkavan – Puumalan ve-
sille 28.6.-6.7. Ajamme kimppakyydeillä 
Punkaharjulle, jossa laskeudumme ve-
sille Luston rannassa. Siitä aukeaa sok-
keloinen Pihlajavesi ja Säämingin saaris-
to Savonlinnaan saakka, jossa on suojaisia 
vesiä, kauniita rantoja ja paljon leiripaik-
koja valittavaksi. Reittivaihtoehtoja on 
paljon, niistä voimme valita paikan pääl-
lä sääennusteiden mukaan sopivimmat. 
Voimme jakautua kahteen ryhmään, jos 
osa porukasta haluaa meloa haastavam-
pia päivämatkoja. Päivittäinen matka on 
n. 25km retkeläisten mielihalujen ja tilan-
teen mukaan. Palaamme Lustoon seuraa-
vana sunnuntaina.

Melontakokemusta on oltava sen ver-
ran, että selviää 25km päivämatkoista ja 
leirielämästä. Porukassa kulkeminen on 
turvallista ja apua saa.

Ellei ole omaa kajakkia, Ladulta voi 
vuokrata, kalustoa on rajallisesti. Samoin 
teltan, retkikeittimen ym voi saada Ladul-
ta. Kuljemme kimppakyydeillä, jonka kus-
tannukset autokunnat sopivat keskenään. 
Jokainen vastaa omista eväistään, matkan 
varrella on mahdollisuus käydä kaupassa.

Retken vetävät Liisa ja Eero Oura.
Retkelle otetaan mukaan noin 12 melo-

jaa ilmoittautumisjärjestyksessä, takara-
jana 23.6.

Kyselyt ja ilmoittautumiset: 
liisa.oura(at)gmail.com p. 040 8294 239 tai 
eero.oura(at)gmail.com p. 045 2608 551.

Suomi Meloo -kanoottiviesti  
7.–14.6.

Suomi Meloo -kanoottiviesti melotaan 
seuraavan kerran Joensuusta Heinolaan. 
Olemme varautuneet osallistumaan melo-
maan Joensuun Ladun kajakkikaksikolla, 
ja tarvittaessa voimme täydentää sitä yk-
siköllä. Tapahtuma on mukava, rentout-
tava ja iloinen melonta- ja lomailuviikko 
melonnan ystävien kesken kauniissa jär-
vimaisemissa.  Melonta etenee johtoka-
nootin voimin, taukopaikkoja on tiheäs-
sä ja turvallista menoa on varmistamassa 
kumivenein liikkuva turvaryhmä. Tapah-
tumaan odotetaan kymmeniä joukkuei-
ta varsinkin nyt kun Suomi Meloo järjes-
tetään 30. kerran ja viesti kulkee ihanaa 
Saimaata pitkin.  Melontaosuudet vaih-
televat 7 ja 30 kilometrin välillä. Jouk-
kue päättää keskenään melontaosuuk-
sien jaosta.  Kokeneimmat melojat ovat 
yleensä melomassa vaativimpia osuuk-
sia, mutta kaikille löytyy sopivan pitui-
sia matkoja.

Joukkueeseemme voidaan ottaa kym-
menkunta melojaa, ja myös osamatkal-
le voi lähteä mukaan.  Joensuun Latu 
maksaa osallistumismaksut.  Melojille it-
selleen koituu kuluja kimppakyydeistä, 
ruuista ja majoituksesta, jotka voi vali-
ta mieltymyksensä mukaan teltasta ho-
telliin.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:  
ilkka.raittila(at)gmail.com.  Joukkue il-
moitetaan maaliskuun loppuun mennes-
sä, ja siksi toivomme alustavia osallis-
tumisilmoituksia Ilkalle maaliskuun 
loppupuolella. Ilkan on tiedettävä osal-
listujien nimet viimeistään toukokuun 
puolivälissä.
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Sarvisalon ympäri melonta tai 
soutu 19.7.

Kesälahden Urheilijoiden Melontajaos-
to KesUMe järjestää melonta- tai soutu-
tapahtuman 19.7., jossa kierretään Kar-
jalan Pyhäjärvessä sijaitseva Sarvisalon 
saari. Matkaa reitille kertyy noin 21km. 
Pakollinen puolen tunnin tauko Uukunie-
men Papinniemessä. Lähtöpaikka Kesä-
lahdella Piikkeensalmi. Kaikilla on mah-
dollisuus mennä omaa vauhtiaan,  mutta 
halukkaille otetaan aika. Reitti voi olla 
vaativa, sillä reitillä on suuria selkävesiä, 
joten osallistuvien on varauduttava sen 
mukaisesti.

Lähtö 19.07. klo 12.00. Info reitistä 
klo 11.30. Tiedusteluihin tapahtumas-
ta vastaa Esa Rahunen p. 040 718 2078, 
eee.rahunen(at)kolumbus.fi.

Mahdollisesta majoitus- ja ruokailutar-
peesta sekä kaluston vuokrauksesta voi 
kysyä vinkkejä Esa Rahuselta. Hinta 10€ / 
osallistuja (sisältää vakuutuksen ja pulla-
kahvin Papinniemessä). Lauantai-iltana 
on tiettävästi kuljetukset biisonikeittoil-
lallisesta kiinnostuneille Uukuniemelle.

Sunnuntaina 20.7. on mahdollisuus 
yhteiselle retkelle Puruvedelle. 

Luostarimelonta Juojärvellä 9.8.

Päiväretki suuntautuu Juojärveä pitkin 
Outokummun Pitkästälahdesta Heinä-
veden Valamoon ja takaisin. Ohitamme 
matkalla Viuruniemen, kierrämme Luut-
salon saarta, käymme katsomassa Täyssi-
nän rauhan rajakiveä ja pidämme pitkän 
maatauon Valamossa, missä on mahdol-
lisuus tutustua luostarialueeseen ja käy-
dä lounastamassa luostarin ravintolassa. 
Paluumatkalla jatkamme Luutsalon kier-
toa, missä käymme katsomassa Suomen 
tuoreinta kalliomaalauslöytöä. Pidämme 
paluumatkallakin maataukoja soveliain 
välein. Juojärvi on Pohjois-Savon maa-
kuntajärvi ja retkellä selviää, miksi.

Retki on helpohko,  matkaa  kertyy noin  
30 km. Järvenselkä voi tuulisella säällä olla 
kuoppainen, joten aivan vasta-alkajalle se 
ei sovellu. Toki melontareitti sovitetaan 

sään mukaan, silti kaikilta avoimilta koh-
dilta ei vältytä.

Mukaan tarvitset kohtuullisen melon-
takunnon lisäksi tavanomaiset melonta-
varusteet ja retkieväitä siinäkin tapauk-
sessa, että käytät hyväksesi Valamon 
lounaspöydän antimia. Kokoontuminen 
Hasaniemessä Ladun vajalla klo 8, mis-
tä lähdetään kimppakyydein. Matkakulut 
jaetaan kimppakyytiläisten kesken.

Ilmoittautumiset Ilkka Raittilalle vii-
meistään 5.8.:  lkka.raittila(at)gmail.com 
tai p. 0400 137 753.  Kerro ilmoittautues-
sasi, onko sinulla käytettävissäsi auto ja 
voitko tarjota kyytiä tai kajakinkuljetus-
mahdollisuutta toisille. Varaudumme kul-
jettamaan kajakit Ladun kajakkienkulje-
tustrailerilla, jolloin trailerin käyttömaksu 
jaetaan osallistujien kesken.

Melontaa ja melonta-
suunnistusta Petkeljärven 
kansallispuiston vesillä 2.8.

Kiertelemme meloen Petkeljärven kan-
sallispuiston ympäristössä olevia vesistö-
jä. Melontareitin varrella on rasteja, joilla 
on mahdollisuus testata tietojaan Petkel-
järven kansallispuistoon ja Ilomantsiin 
liittyvillä kysymyksillä. Melontamatkan 
pituus on reitinvalinnasta riippuen noin 
15 km. Meloa voi yksin, kaksin tai pienis-
sä ryhmissä. Jonkinlainen melontakoke-
mus on suotavaa. Osanottajille annetaan 
kartta, johon rastit on piirretty valmiik-
si. Oma kompassi ja vesitiivis karttasuoja 
sekä kynä mukaan. Opastusta suunnista-
misesta annetaan tarvittaessa.

Kokoontuminen Petkeljärven kansal-
lispuiston retkeilykeskuksessa klo 10. Il-
moittautuneille lähetetään tarkemmat 
tiedot Joensuusta lähdöstä ja kulkemis-
järjestelyistä. Jos halukkaita melojia on, 
niin melontaa voidaan jatkaa ohjatusti 
seuraavana päivänä. 

Ilmoittautumiset 29.7. mennessä Riitta 
Laatikaiselle, p. 050 5123035, riitta.laati-
kainen(at)lieksa.fi 
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Toimintakalenteri 2014
pvm vpv Sisältö järjestelyt
19.12.2013 Jäsentiedote 1/2014 Eila Partanen
4.1.–16.3. la–su Lykynlammen kahvio avoinna Tyyne Laitinen
4.1.–16.3. la–su Voitelupalvelu Lykynlammella Toivo Turunen 
4. ja 18.1.
1. ja 15.2.

la Umpihankihiihdot lähimaisemissa Eero Oura, Antti 
Ticklen

7.–18.1. ti–la Talviretkeilyn teemaviikko pääkirjastossa Liisa Oura

11.1. la Aikuisten hiihtokoulu Toivo Turunen
13.1. ma Valokuvailta 1. Teemana

-kauan talvituntureilla / Tarja Makkonen
-suunnistus talvella / Martti Sivonen
-varusteet / Alpo Juvonen

Liisa Oura

11.–12.1. la Retkeilyvarusteiden kirpputori Liisa Oura,  
Martti Sivonen

18.–19.1. la–su Muumi-hiihdonohjaajien peruskurssi Eija Sollo

8.–9.2.
15.–16.2.

la–su Muumien hiihtokoulu Lykynlammella Sanna Kaari

8.2. la Hiihtoretki Lieksan Ritojärvellä Riitta Laatikainen
9.2. su Lumikenkäretki Kontioniemeen Reijo Lindroos 
15.2. la Soihtuhiihto Lykynlammella Hannu Melin
22.2. la Lumikenkäretki Elovaaraan Matti Eskelinen
8.3. la Otsalamppuhiihto Hannu Melin
16.3. su Pyhäselän Jäähiihto Hannu Melin
17.3. ma Valokuvailta 2:

-vaelluksia Mongoliassa, Gobissa / Eero Oura
-Kevät tulee, ja linnut / Harri Hölttä

Eero Oura

18. ja 20.3. ti & to Valokuvauksen jatkokurssi Hannu Melin
25.3. ti Kevätkokous Liisa Oura
29.3.–5.4. la-la Hiihtoviikko Kilpisjärvellä Hannu Melin
29.3.–5.4. la-la Hiihtovaellus Kilpis-Ruotsi-Norja-Kilpis Liisa & Eero Oura
14.4. ma Valokuvailta 3: P-K:n pitkät reitit

-Reiteistä traileiksi / Keijo Koskinen,
-Reitit nyt / Eero Oura

Eero Oura

18.–21.4. pe–ma Hiihtovaellus Lieksassa Tuula Turunen
25.–27.4. la–su Suomen Ladun kevätliittokokous Liisa Oura
25.–26.4. pe–la Retkiruokakurssi Ritva Laukkanen
4.5. su Peikkometsän salaisuus Kuhasalossa Hannu Melin,  

Ilkka Raittila
7.5. ke Uusien jäsenten ilta Liisa Oura
14.5. ke, su Kirkkoveneiden soutuharjoitukset alkavat Toivo Turunen
17.5. la Lähiretki: Kinttupolku Liperissä Maija Penttinen
18.5. su Pyöräillen konserttiin Hannu Melin &  

Enon Latu
20.5.–3.6. ti Melontakoulutus Eero Oura
24.5. la Linturetki Hannu Hölttä / Birdlife 
29.5.–1.6. to–su Helatorstain vaellus: Susitaival Eero Oura
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29.5. to Päivämelonta Viinijärvellä Jorma Vepsäläinen, 
Jaana Kalajoki

7.–8.6. la–su Naisten vaellus: Herajärvi Sirkka-Liisa  
Kolehmainen 

7.–14.6. la–la Suomi meloo: Joensuu - Heinola Ilkka Raittila
14.6.–(15.) la–(su) Päiväretki Tiilikan kansallispuistoon Ilkka Raittila 
14.6.–(15.) la–(su) Aloittelijoiden melontaretki Tiilikkajärvelle & 

kansallispuistoon
Eero Oura

20.–22.6. pe–su Juhannus Suomulla
-pyöräillen
-patikoiden Patvinsuo
-kanootilla Suomujoki

Hannu Melin

28.6.–6.7. la–su Melontaretki keskisellä Saimaalla Liisa & Eero Oura
29.6. su Avovesijuoksua Koveron Lastujärvellä Mervi Kaukolinna / 

Pogostan Latu
19.–20.7. la

su
Sarvisalon ympärimelonta tai –soutu.
Melonta- tai souturetki Puruvedellä

Esa Rahunen /  
Kesälahden Urheilijat

27.7.–1.8. ti–pe Karelia-soutu Toivo Turunen
1.–3.8. pe–su Pyöräretki Petkeljärvelle Hannu Melin
2.8. la Melontaa ja -suunnistusta Petkeljärvellä Riitta Laatikainen
2.–9.8. la–la Kesävaellus Hetta – Pallas Sirkka-Liisa  

Kolehmainen,  
Maija Penttinen

9.8. la Luostarimelonta Juojärvellä Ilkka Raittila,  
Katri Tiainen

17.8. su Kirkkoveneretki Utraan Toivo Turunen
19.8. ma Lähiretki: tutustuminen Joensuun puulaji-

puistoon
Thomas Rimmler

22.8. pe Jäsentiedote 2/2014 Eila Partanen
30.8. la Päiväretki: Makkolan museotila ja Koivusuon 

luonnonpuisto
Pirjo Saukkonen

30.8. la Pyöräretki Ahveniselle Ari Räsänen /  
Enon Latu

9.9. ti Kuutamoretki Kuhasalossa Ilkka Raittila
12.9. pe Kuutamomelonta Kuoringalla Liisa & Eero Oura
13.9. la Kolin ruskavaellus Toivo Turunen
20.9. la Polkuretki: Harpatinvaaran kierros Ari Räsänen /  

Enon Latu
27.9. la Sydän- ja polkuretki Riikka Turunen
4.–5.10. la–su Melontakauden päättäjäiset Kauhojat
13.10. ma Valokuvailta 4: Ladun kevään ja kesän retket Eero Oura

10.11. Ma Valokuvailta 5
-pyöräretki Itä-Timorissa / Mike Miikkola
-Hiihtoretki Qaanaaqissa / Eero Oura

Eero Oura

12.11. Syyskokous Liisa Oura
21.–23.11. pe–su Kaamosretki Eero Oura
21.–23.11. pe–su Suomen Ladun syyskokous Liisa Oura
viikko 50 la–la Kaamoksen hiihtoviikko Puijon Latu /  

Liisa Oura
Jäsentiedote 1/2015 Eila Partanen
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Koulutusta ja virkistystä

Talviretkien taikaa 7.–18.1.  
– näyttely Joensuun 
pääkirjastossa

Joensuun Latu on saanut järjes-
tääkseen Joensuun pääkirjas-
ton ala-aulaan näyttelyn, johon 
olemme koonneet kirjoja, kuvia ja 
esineitä, jotka kaikki liittyvät tal-
viretkiin. Kaikki talviretket ovat 
omalla tavallaan yhtä kiehtovia: 
parin tunnin lumikenkäkävelys-
tä napa-alueiden pitkiin vaelluk-
siin. Esillä on niin Joensuun Ladun 
puheenjohtajan Liisan kuin mui-
denkin aktiivisten talviretkeilijöi-
den tai retkikertomusten lukijoi-
den suosikkeja. Aiheet vaihtelevat 
löytöretkistä lähiretkiin, autiotu-
pien esittelystä hiihtotekniikan 
opastukseen. Kirjoja ovat kirjoit-
taneet niin kuuluisat seikkailijat 
kuin yksittäiset unelmiensa toteut-
tajat, mutta yhteistä kaikille on ol-
lut kiintymys talviseen luontoon ja 
lumisen maailman lumoon.

Olemme koonneet myös muuta 
rekvisiittaa kuten lumikenkiä, va-
rusteita ja varusteluetteloita kiin-
nostuneiden katseltavaksi.

Käy tutustumassa! Lisää suo-
sikkikirjasi nimi ja kirjoittaja näyt-
telyn vieraskirjaan, jotta voimme 
koota ”Kymmenen kärjessä” -lis-
tan iloksi ja virkistykseksi toisil-
le. Näyttelyyn voi tutustua silloin 
kun kirjaston ala-aula on avoinna.

Retkeilyvarusteiden  
kirpputori  11.–12.1.

 
Onko sinulle jäänyt kaappiin hyväkun-
toisia retkeilyvarusteita, kun olet hank-
kinut uudet? Vai odotatko edullista tar-
jousta jostain tietystä välineestä? Saitko 
joululahjaksi varusteita joita et lainkaan 
tarvitse?

 Avaamme Lykynlammella kirpputorin, 
jonne voit tuoda tarpeettomia hyväkun-
toisia välineitäsi tai tehdä edullisia han-
kintoja.

 Kirpputori on auki lauantaina ja sun-
nuntaina 11.–12.1. Lykynlammella joko 
kahvion perällä tai vanhalla puolella. 
”Myyjinä” toimivat Martti Sivonen ja Lii-
sa Oura.

 Voit tuoda sinne minkä tahansa va-
rusteen, jolla voit kuvitella olevan arvoa 
jollekin toiselle – ei siis ihan mitä tahan-
sa loppuun kulutettua tai risaa välinettä. 
Liitä välineeseen hintalappu, jolla ostaja 
maksaa sen myyntitiskille ja omat tietosi. 
Saat rahat sunnuntaina 12.1. kun kahvio 
suljetaan., jolloin on muutenkin käytävä 
tarkistamassa, onko kauppatavarasi myy-
ty vai saatko viedä sen takaisin.

 Ostajalle tai tavaran tutkijalle on iloa, 
jos siihen on liitetty kuvaus välineestä, 
kenties sen historiasta, miten se on toi-
minut ym.

 
Tiedustelut: martti.sivonen(at)netti.fi tai 
p. 050 411 6076.
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Valokuvaillat

Vuoden aikana järjestetään Carelicu-
min auditoriossa, Torikatu 21C, Joensuu,  
klo 18:00–20:00 viisi valokuva-iltaa:  
3 keväällä ja 2 syksyllä.
Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista.

VALOKUVAILTA 1: Talviretkien tai-
kaa 13.1.
Aiotko lähteä talviretkelle? Kotimetsiä 
kauemmas, talvitunturiin? Miten varau-
tua? Entä jos aiot lähteä useammaksi päi-
väksi tai viikoksi? Mitä silloin tarvitaan? 
Tarvitaanko ylipäätään erityisiä kamp-
peita? Paljonko ja mitä evääksi? Jos olet 
aina suunnistanut vain Metsä-Suomessa 
tai kesäaikaan, miten varaudut talviseen 
tunturisuunnistukseen?

Rohkaistaksemme lähtemään ja hel-
pottaaksemme valintoja ja varautumis-
ta kolme kokenutta retkeilijää näyttävät 
kuvia ja kertovat hyväksi havaitsemiaan 
vinkkejä. Esillä on myös Joensuun Ladun 
ahkioita, suksia, sauvoja ja muita varus-
teita, jotka helpottavat lähtemistä, sillä 
kaikkea ei tarvitse ostaa.
pitkän talvivaelluksen lumo - Tarja Mak-
konen
talvisuunnistus - Martti Sivonen
varusteet - Alpo Juvonen

VALOKUVAILTA 2:  17.3. Eero Oura ker-
too vaelluksistaan Mongoliassa ja Gobin 
autiomaassa. Harri Hölttä kertoo lintujen 
kevätpuuhista.

VALOKUVAILTA 3: 14.4. Keijo Koskinen 
esittelee uutta Pohjois-Karjalan itärajan 
retkeilyreitistöä, sen kehittämissuunnitel-
mia ja Eero Oura sen todellista tilaa ke-
sällä 2013.

VALOKUVAUKSEN JATKOKURSSI 18. 
ja 20.3.
Valokuvauksen jatkokurssi tiistaina 18. ja 
20.3. syksyllä digikuvauksen peruskurssin 
käyneille. Tarkempi aika ja paikka ilmoi-
tetaan myöhemmin. Hinta 20€.  Ilmoittau-
tumiset: Hannu Melin , p. 040 7735767 tai 
hannu.melin(at)gmail.com.

Retkiruokakurssi 25.-26.4.

Kurssilla valmistetaan retkiruo-
kia hyvistä aineksista ja saadaan 
vinkkejä lounaaksi tai päivälli-
seksi tarkoitettujen retkiruokien 
valmistamiseen. Ruuissa on sekä 
liha-, kala/äyriäis- että kasvis-
ruokia.  Ruokalista suunnitellaan 
osallistujien toiveiden mukaan ja 
useimmat erilaiset ruokavaliot voi-
daan ottaa huomioon. Osanottajia 
voi olla korkeintaan 12, enemmän-
kin, jos kuivureita ja retkikeittimiä 
on omasta takaa.
• Perjantai-iltana klo 18–20 käy-

dään läpi ruokien esivalmiste-
lut ja kuivattaminen, erilaiset 
kuivurit ja tehdään muut val-
mistelut.

• Lauantaina klo 10–13 on vuo-
rossa aterioiden valmistaminen 
ja retkikeittimien käyttö. Nau-
titaan yhteinen retkilounas. 
Ruuat valmistetaan ulkosal-
la. Omat ruokailuvälineet mu-
kaan.

Kurssin vetäjinä toimivat Ritva 
Laukkanen ja Liisa Oura. 20 eu-
ron kurssimaksulla katetaan tilo-
jen käyttömaksu, oppimateriaali, 
keittimien ja kuivureiden käyt-
tö sekä aterioiden raaka-aineet.  
Paikkana on Pärnävaaran hiihto-
keskuksen kahviorakennus. Jos ai-
hetta, sovitaan kimppakyydeistä. 
Ilmoittautumiset viimeistään 17.4. 
Liisalle, liisa.oura(at)gmail.com tai 
040 829 4239.
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Melontakurssi 20.5.–3.6.

Järjestämme melonnan peruskurssin 3 
peräkkäisenä tiistaina 20.5–3.6. Vietäm-
me valtaosan ajasta vesillä käytännön 
harjoituksissa yhteensä n. 10 tunnin ajan.

Kurssi antaa valmiudet lähteä omin 
päin kuntoilemaan tai retkeilemään tai 
esim. aloittelijoiden melontaretkelle Tii-
likkajärvelle 14.–15.6.

Kouluttajina toimivat Eero Oura ja Jaa-
na Kalajoki, joilla on Soutu- ja melontalii-
ton ohjaajapätevyys. Latu tarjoaa kalus-
ton, liivit ja varusteet.

Kurssin hinta Ladun jäsenille on 75€. 
Kurssi on joka vuosi täyttynyt jo talvella, 
ilmoittaudu ajoissa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Eero Oura, eero.oura(at)gmail.com, 
p. 045 2608 551

Avovesijuoksua Koveron 
Lastujärvellä 29.6.

Tutustu uuteen tapaan liikkua!
Monet ovat kokeilleet vesijuoksua ui-

mahallissa, mutta entä luonnonvesissä?
Avovesijuoksu on kaikille sopiva lii-

kuntamuoto keskellä luontoa. Sopii myös 
nivelvaivoista kärsiville. Tarpeellisena va-
rusteena on juoksuvyö ( tuon näitä lai-
naan kokeilua varten) sekä uimavarus-
teet. Jos haluaa voi ottaa kengät esim. 
avantouintitossut jne. mukaan. Tapaami-
nen sunnuntaina 29.6. klo 15 tapahtuman 
vetäjän Mervi Kaukolinnan kanssa Kove-
ron Lastujärven yleisellä uimarannalla.

Ajo-ohjeet: Joensuusta Ilomantsin 
suuntaan noin 50km käännytään Tuupo-
vaaraan ja Tuupovaarantietä 1,6km. 
Käänny oikealle uimarannalle. (Vasem-
malla Koveron entinen koulu.) Tätä tietä 
pari sataa metriä kunnes tulet parkkipai-
kalle.Meille järjestyy myös saunomismah-
dollisuus juoksun jälkeen.

Ei ennakkoilmoittautumista, vapaa 
pääsy. Tiedustelut: Mervi Kaukolinna, 
mervi.kaukolinna(at)ilomantsi.fi.

Kirkkovenesoutu

Future Club kumppaneineen har-
joittelee 7 airoparin kirkkoveneillä 
14.5. alkaen säännöllisesti kes-
kiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 
18:00 alkaen tekemällä muuta-
man tunnin kuntolenkin järvel-
le tai joelle. Latulaiset ovat terve-
tulleita.

Miehistöt ja määrät eivät ole 
vakituisia, vaan vesille lähdetään 
sellaisella joukolla ja niin monel-
la veneellä kuin rantaan ilmaan-
tuu väkeä. Mukaan pääsee il-
mestymällä rantaan venevajoille 
200m Jokiasemalta ylävirtaan 
klo 18:00 mennessä.

Soutajat järjestävät yhteisen 
retken sunnuntaina 17.8. Utran-
saareen. Tilaa on 15 – 30 hengelle.

Latulaisilla on mahdollisuus 
osallistua Future Clubin veneissä 
myös Karelia-soutuun 27.7. – 1.8. 
Ilomantsin Mutalahdesta Joensuu-
hun. Joko koko matka tai päivä.

Lisätietoja: 
Toivo Turunen, p. 0400 375 070, 
toivo.turunen(at)futurefreetime.fi
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Retkeilyvälineiden lainaus

Joensuun Ladulla on jäsenetuna tarjota 
huomattava määrä lainattavia retkeilyva-
rusteita.  Voit lainata edullisesti kalliim-
pia tai harvemmin tarvittavia välineitä ly-
hytaikaiseen henkilökohtaiseen käyttöön. 
Kun aikanaan tulee harkittavaksi omien 
varusteiden osto, on kunnon varusteiden 
kokeilun jälkeen niitä hankkiessa monta 
kokemusta viisaampi.

Varastoa täydennetään kysynnän mu-
kaan jatkuvasti. Säännöt ovat seuraavat:
• Retkeilyvarusteilla edistetään jäsenis-

tön retkeilytoimintaa ja –harrastusta.
• Varusteita lainataan jäsenetuna vain 

henkilökohtaiseen käyttöön, yhtä 
käyttökertaa varten kerrallaan. Tar-
vittaessa on voitava näyttää Joensuun 
Ladun jäsenyys toteen jäsenkortilla.

• Muille järjestöille voidaan välineitä 
lainata vain erikseen sovittaessa, lai-
naushinnasta sovitaan tällöin erik-
seen.

• Ladun omia tapahtumia varten on va-
rauksilla etuoikeus.

• Varusteita on käsiteltävä huolellises-
ti. Lainaaja vastaa varusteen rikkou-
tumisesta tai katoamisesta, korjaa tai 
hankkii tarvittaessa uuden.

Retkeilyvälineiden varastot
Sepänkatu 44 A, pihan puolella (retkeily-
varusteet, inkkarikanootit varusteineen)
Hasaniemi, Jokiaseman puoleinen punai-
nen rantavaja (kajakit, melontavarusteet)

Voit nähdä välineen tai varusteen vara-
ustilanteen Ladun nettisivuilta ja varata 
sieltä sopivan: www.suomenlatu.fi/joen-
suunlatu→ varusteet → lainaus- ja vara-
ustilanne.

Lainauksia voit tehdä Joensuun Ladun 
verkkosivujen kautta tai seuraavien hen-
kilöiden kanssa:

Martti Ossi 040 536 7298
Eero Oura 045 260 8551
Liisa Oura 040 829 4239
Hannu Melin 040 773 5767
Ilkka Raittila 0400 137 753

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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Retkeilyvarusteet

KPL TAVARA Lainaushinta
1. Hiihtovarusteet 5 € päivä, 10 € viikonloppu tai viikko

4 retkisukset, Karhu Optigrip,pitopohja
5 retkisukset, Järvinen, suomupohja
2 Telemark-sukset, Merrell ja Fischer

2. Lumikengät, retkiluistimet 5 € päivä, 10 € viikonloppu tai viikko
13 lumikengät TSL
10 lumikengät Tubbs, kokoja S, M, L
5 lasten lumikengät Faber 
1 lumikengät Alposet
7 retkiluistimet Arctic Experience (2 retkisitein)

3. Ahkiot 20€ viikonloppu/viikko
12 ahkio (lasikuitu, alumiiniaisat)
4 ahkio (PET-muovi, lasikuituaisat)
1 lapsen vetoahkio Savotta
2 tavara-ahkio (ei retkeilyyn)

4. Rinkat 10€
2 Savotta putkirinkka M + L
2 Deuter anatominen 75 + 10
1 Deuter anatominenen 55 + 10
2 Deuter anatominen 60 + 10 lady
1 Karrimor anatominen 65
1 Halti anatominen 65

5. Teltat 20 € viikonloppu/viikko
4 Hilleberg Nammatj 2, 2GT, 3, 3GT
4 Hilleberg Nallo 2,2 GT, 3, 3GT
1 Hilleberg Akto
1 Hilleberg Keron 3GT
1 TNF Him 3
4 laavu
1 Dakota Camping leirintäteltta
1 hätämajoite: bivakki Hilleberg Windsack 3:lle

6. Kanootit ja veneet 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 kajakkikaksikko Argo + varusteet
   1 kajakkikaksikko Uusi + varusteet
   2 inkkari, Old Town 510
   1 soutuvene Suomujärvellä

Avaimen saa samalla tavoin kuin muutkin 
välineet.
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Kuhamajaa vuokrataan kaikkina vuodenaikoina

• Joensuun Latu vuokraa jäsenilleen Kuhasalossa kotakeittiöllä va-
rustettua,  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

7. Muut retkivälineet 10 €
2 tenttukeitin + välineet
3 kaasukeitin + välineet
1 retkisaha, lapio
2 sykemittari Polar
2 askelmittari
1 hyötykasvikuivuri Evermat
1 peräkärry AKU 350 40€/pv, 80€viikonloppu, 250€viikko

8. Kävelysauvat, 110–135 cm maksutta
52 Exel
1 Karhu
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Joensuun Ladun johtokunta v. 2014 

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, jäsenasiat Eila Partanen eila.partsu(at)gmail.com, 050 381 2018
Vaellukset, retkeily Eero Oura eero.oura(at)gmail.com, 045 260 8551
Lykynlampi Tyyne Laitinen tyyne.laitinen(at)gmail.com, 044 268 4966
Vaellukset Maija Penttinen maija.penttinen(at)pp1.inet.fi, 040 758 6814
Melonta Ilkka Raittila ilkka.raittila(at)gmail.com, 0400 137 753
Hiihto, pyöräily Hannu Melin hannu.melin(at)gmail.com, 040 773 5767
Välinevarasto Martti Ossi martti.ossi(at)gmail.com, 040 536 7298
Varajäsen Tuula Turunen thturunen(at)gmail.com, 050 372 6242
Varajäsen, netti, 
maankäyttöasiat

Risto Paanala ristopla(at)elisanet.fi, 045 638 3347

Jäsen- ja kannatusmaksut vuodelle  2014

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) 10 € 8,00 €
Yhteisöhenkilöjäsen 26 € 14,50 €
Kannatusjäsen 100 € 14,50 €

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

Jäsenedut

Varusteiden lainauksen lisäksi on muita-
kin jäsenetuja. 

Suomen Ladun jäsenetuina saat mm. 6 
kertaa vuodessa ilmestyvän ”Latu ja Pol-
ku”-lehden sekä alennusta mm. Kiilopään 
tunturikeskuksessa, Kilpisjärven  Retkei-
lykeskuksen, Hotelli Jeriksen ja Pyhätun-
turi Oy:n majoituksista, Karttakeskuksen 
karttatuotteista, Partiokaupan ja Retkiai-
tan tuotteista, Welhonpesän ja Trekki-net-
tikaupan tuotteista, Hertz autovuokraa-
mosta sekä Fenno-optikkoliikeketjun 
tuotteista, Ruotsin STF:n ja Norjan  DN-
T:n tunturimajojen käyttöoikeuden jä-
senhintaan, Autoliiton kansainvälisen 

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

Suomen Ladun jäsenetujen lisäksi Jo-
ensuun Ladun jäsenkortilla saa alennuk-
sia seuraavista jäsenliikkeistä. 
• Carlson Nurmeksentien myymälä
• Carlson keskustan tavaratalon retkei-

lyosasto
• Intersport Joensuu Erä-Urheilu
• Intersport Joensuu Keskusta
• Sportia Joensuu
• MT-Bike
• Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto
• EcoBeauty kauneushoitola
• Kuvanmaailma 
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