
 

 

 

 

 
PUHEENJOHTAJALTA: SEITSEMÄNNELLE VUOSIKYMMENELLE 
 

 
Joensuun Latu täytti viime vuonna kunniakkaat 60v. Juhlimme sitä järjestämällä enem-
män, isompia ja laadukkaampia tapahtumia kuin koskaan. Huipennuksena synttärit 16.10 
Lykynlammella. 
 
Kaikki onnistui upeasti: jäänveistotapahtuma oli hieno voimannäyte, talkoolaisia oli en-
nätysmäärä. Rantapuiston jääveistokset ja lumiukkopuisto keräsivät hurjan määrän kau-
punkilaisia sekä seuraamaan kilpailua että ihailemaan tuotoksia jälkikäteen. Pyhäselän 
jäähiihto kansanhiihtohengessä – ilman osallistumismaksua ja markkinointia – veti ensi 
yrittämällä 1000 kaupunkilaista Pyhäselän jäälle. Juhlavaellus Kevolla onnistui – syysvael-
lus onnistuu aina. Syntymäpäivänä 400 kaupunkilaista vieraili Lykyllä, jossa toiminta oli 
laajalti esillä ja kaikilla oli mukavaa. Syntymäpäivälahjoituksilla ostimme kehitysmaihin 
opettajan vuodeksi, 60 aapista ja lehmän. 
 
Syksyllä Ladun jäsenmäärä ylitti maagisen 1500 jäsenen rajan. Ikävä kyllä tämä ei jää vielä 
viralliseksi, koska laskussa ovat tänä vuonna liittyneiden lisäksi mukana jäsenmaksunsa 
laiminlyöneet, jotka vuodenvaiheessa vähennetään rekisteristä. 
 
Johtokunta istui syksyllä kauniin lauantaipäivän ”Korpilampiseminaarissa” pohtimassa 
Ladun tulevaisuutta. Määrittelimme, millaisen yhdistyksen haluamme 5 vuoden kuluttua. 
Viikonlopun tulos oli, että toiminta juuri nyt on aika hyvää, kovin paljoa ei tarvitse muut-
taa. Menikö hukkaan hyvä viikonloppu? Ei sentään. 
 
Tiivistimme olemassa olomme päämäärät visioksi viiteen lauseeseen, joiden mukaan 
suunnittelemme toimintaa tästä eteenpäin. Strategiaksikin tätä voi kutsua. 
 

   JÄSENTIEDOTE 1/2012 
 www.suomenlatu.fi/joensuunlatu 

http://www.suomenlatu.fi/joensuunlatu
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Joensuun Latu on Joensuun seudun johtava, 1500 jäsenestä edelleen kas-
vava ulkona tapahtuvaan rauhalliseen ja terveelliseen liikkumiseen keskit-
tyvä järjestö. 
 
Olemme Joensuun suurin liikunta- ja urheilujärjestö ja aiomme kasvaa edelleen järjestä-
mällä houkuttelevia ja terveellisiä liikuntatapahtumia. Rajasimme tarkoituksemme ul-
koilmaan – ei kuitenkaan metsään. Tämä ei estä sisäaktiviteetteja, mutta keskitymme 
olemaan ulkona. 
 
Järjestämme ympäri vuoden tapahtumia, liikuntamahdollisuuksia ja elä-
myksiä kaiken ikäisille ja tasoisille liikkujille, perheille, aloittelijoille ja 
kokeneille. 
 
Emme ole vain talviliikuntajärjestö vaan liikunta on mukavaa ympäri vuoden. Elämykset 
ovat tärkeitä, hikoilu tai kilpailu eivät. Järjestämme tapahtumia kaikille ikäryhmille, mutta 
emme erityisemmin kilpaile urheiluseurojen ym. kanssa nuorten sieluista. Aloittelijoiden 
ja perheiden ohjaaminen turvalliseen elämykselliseen liikuntaan on yhtä tärkeää kuin hard 
core porukan reissut. 
 
Ydinlajimme ovat hiihto,  kävely,  retkeily  ja  melonta.  Muita lajeja järjes-
tämme ajan hengessä, vetäjien ja muiden resurssien puitteissa. 
 
Vetäjäpula on realiteetti, jonka kanssa meidän on elettävä. Ydinlajimme ovat kalenterissa 
aina ja joka vuosi, muuta järjestämme vain kun on vetäjä. 
 
Tarjoamme jäsenistölle mahdollisuuksia harrastaa muita lajeja verkostoi-
tumalla aktiivisesti toisten toimijoiden kanssa. 
 
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Tämänkin vuoden kalenterissa on tapahtumien vastuullisi-
na järjestäjinä monta ulkopuolista seuraa ja yhdistystä, esim. Future Club, Kauhojat, Pui-
jon Latu, Kumpe. Meidän tapahtumiamme on vastavuoroisesti heidän kalentereissaan. 
Yhteistyössä molemmat voittavat. 
 
Olemme terveys- ja ulkoliikunnan vaikuttaja, jota kuunnellaan olosuhde- ja 
kaavoitusasioissa. 
 
Ladun tehtävä on myös pitää huolta liikkumisen olosuhteista. Edustamme 1500 ulkoile-
vaa kaupunkilaista ja meiltä kysytään lausuntoja kaavoituksesta ja muista olosuhdeasiois-
ta. Pidämme jatkossakin huolta kaikentasoisten liikkujien eduista. 
 
Näillä eväillä seitsemäs vuosikymmen näyttää alkavan lupaavasti. 

- Eero 
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TYÖRYHMÄT JA NIIDEN VASTUUHENKILÖITÄ VUONNA 2012 
TYÖRYHMÄT JA 
VASTUUALUEET 

TYÖRYHMÄN JÄSENET / PUHELIN 
(vetäjä alleviivattu) 

JÄRJESTÖASIAT 
(työvaliokunta) 
- jäsen- ja järjestöasiat 
- yhteiskuntaseuranta 

Eero Oura, p. 045 260 8551, eero.oura(at)pkssk.fi 
Pirjo Saukkonen, vpj., p. 040 509 0705, 
pirjo.saukkonen(at)jns.fi 
Kirsi Karjalainen, p. 040 512 9585 
Eila Partanen, jäsensihteeri, p. 050 381 2018, 
eila.partsu(at)gmail.com 
Risto Paanala p. 045 638 3347 

SIHTEERI & 
TALOUDENHOITAJA 

Kirsi Karjalainen, p. 040 512 9585 
kirsi.karjalainen(at)uef.fi 

TIEDOTUS 
- jäsentiedotus 
Nettitiedotus/ 
www.suomenlatu.fi/joensuunlatu 

Eila Partanen, p. 050 381 2018 
 
www: Risto Paanala, ristopla(at)elisanet.fi 

LYKYNLAMPI 
- kahvion ylläpito jäsentilaisuuk-
sien järjestely 

Tyyne Laitinen, p. 044 268 4966 
Terttu Nissinen, p. 050 492 8149 

LAPSET 
- hiihto- ja ohjaajakoulutus 

 

HIIHTO  
- hiihtotapahtumat 
- aikuisten hiihtokoulu 
- suksien voitelu ja ohjaus 

Titta Rouvinen, p. 040 564 1717 
titta.rouvinen(at)hammaspaikka.fi  
Toivo Turunen/Future Club, p. 0400 375 070 

RETKEILY, VAELLUKSET, 
- retket, vaellukset 
- Lapin matkat 
- lumikenkäily 

Eero Oura, p. 045 260 8551 
Matti Nylander, p. 044 526 1145 
Maija Penttinen, p. 040 758 6814 
Pirjo Saukkonen, p. 040 509 0705 
Alpo Juvonen, p. 050 512 1432 
Liisa Oura, p. 040 829 4239 
Eeva Vornanen, p. 0400 943 818 

MELONTA Onni Voutilainen, p. 050 365 6138,onskiv(at)suomi24.fi 
Saara Immonen, p. 040 566 2637 
Matti Nylander, p. 044 526 1145 
Vesa Tuominen, p. 040 593 1865 
Jaana Kalajoki, p. 050 362 9477 
Eero Oura, p. 045 260 8551 

KÄVELY JA POLKURETKET 
NUORTEN TOIMINTA 
- kävely, sauvakävely  
- nuorten retkeily 

Pirjo Saukkonen, p. 040 509 0705 
Riikka Turunen, p. 050 521 9056 
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RETKEILYVÄLINEET 
- lainaustoiminta ja varaston kun-
nossapito, avaimet 
 

Martti Ossi, p. 040 536 7298, martti.ossi(at)pp.inet.fi  
Eero Oura, p. 045 260 8551 
Pirjo Saukkonen, p. 040 509 0705 
Titta Rouvinen, p. 040 564 1717 
Matti Nylander, p. 044 526 1145 
Onni Voutilainen, p. 050 365 6138 

 
 
 
 
YHTEISTYÖ MUIDEN JÄRJESTÖJEN KANSSA 
 
Latu on pyrkinyt ja pyrkii aktiivisesti verkostoitumaan muiden järjestöjen ja yhdistysten 
kanssa silloin kun siitä on molemmille hyötyä.  
 
Vuosi vuodelta on toimintakalenteriin ilmaantunut yhä enemmän muiden järjestämiä ta-
pahtumia, joihin latulaiset voivat osallistua kuin ne olisivat meidän omiamme. Vastaavasti 
olemme kutsuneet yhteistyökumppanit tulemaan vieraiksi meidän tapahtumiimme täysin 
edun.  
 
Kumppaneita on löytynyt ja yhteistyöstä on ollut molemmille osapuolille hyötyä: mo-
lemmilla tapahtumien ja retkien määrä lisääntyy, mutta järjestelyvastuut puolittuvat. Eri 
harrastuspiirien kohtaamisessa tapahtuu jäsenten välillä kaikenlaista.  
 
Vakiintuneita kumppaneita ovat Future Club, jonka kanssa on paljon yhteistä. Kauhojien 
ja Ladun melontatapahtumat ovat molemmille täysin avoimia. Toki moni aktiivimeloja 
on myös Kauhojien jäsen ja toisinpäin. Puijon Ladun kanssa on vuosia vanha yhteistyö 
kaamosviikon ja Kilpisjärven viikon järjestelyissä. Muita ovat mm.. Sydänpiiri ja Suksi-
proffa. Kumpen kanssa aloitimme yhteistyön viime vuonna ja molemmat osapuolet sekä 
hyrisivät tyytyväisyyttään että osallistuivat retkiin. Useimmilla päättäminen ja ilmoittelu 
kulkee huomattavasti Latua verkkaisemmalla rytmillä. 
 
Kumpen ruskaretki on ainoa sovittu ja varma. Kumpe lähtee 8. - 15.9.  ihastelemaan 
Länsi-Lapin kirkkainta ruskaa. Bussikyyti Joensuusta lauantaina. Majoituspaikkana Jeris-
suvanto, josta käsin tehdään päiväretkiä sekä lyhyt ja pitkä vaellus. Latulaiset mahtuvat 
mukaan. Seuratkaa Kumpen tiedotusta, Ladun sivuja ja sähköpostia. 
 
Uusia kumppaneita yritämme löytää, mutta muotojen etsiminen ei ole aina ihan itsestään 
selvää. Tänä vuonna on toiveita, että ennestään monipuoliseen kalenteriin ilmestyy lisää 
Joensuun seudun Luonnonystävien tapahtumia. Tällä hetkellä varmuutta saati konk-
reettista tietoa ei ole. Seuraa Ladun kotisivuja, tiedotamme näistä postituslistalla – taas 
yksi hyvä syy liittyä siihen – sekä Karjalaisessa järjestöpalstalla. 
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LYKYNLAMPI  2012 
 – HIIHTÄMÄÄN, MUNKKIKAHVILLE ja SAUNOMAAN  

Ulkoilumaja 
Avaamme jälleen kahvion uudenvuoden aattona 31.12. Kahvio on sen jälkeen avoinna 
18.3. saakka viikonloppuisin ja hiihtolomaviikolla 5. – 11.3. päivittäin klo 11-16, 
pakkasrajaa ei ole. Samoina aikoina majalla on käytettävissä suksien voitelutila itsevoiteli-
joille. Säästämme talkoolaisia lopettamalla heti hiihtolomien jälkeen ellei käy kuten kevät-
talvella 2011, jolloin hiihtosäät vain paranivat kevään myötä eikä jäälatuja saatu avatuksi 
lainkaan. Tällöin Lykynlammen ladut olivat kovassa käytössä ja kahvion aukioloaikaa pi-
dennettiin. 
 
Jos ei muuta tekosyytä liikkumaan ja hiihtämään lähtemiselle ole, valtakunnan kuulujen 
Nissisen Tertun loihtimien munkkien tenhovoima voi olla se! Latu laskee viikonlopun 
hiihtäjien määrän myytyjen munkkien määrästä – oikeastaan jääkaapista otettujen hiiva-
purkkien luvusta - joka korotetaan salaisella kertoimella. Olemme mukana liikuttamassa 
aika montaa kaupunkilaista! 
 
Hiihtoretken päätteeksi voi saunoa - ilmainen rinnesauna on lämpimänä lauantaisin 
31.12. – 17.3. klo 13-16. Suihkutilat majan alakerrassa ovat käytettävissä ma-su klo 8-21.  
 
Lykyllä on tarjolla voitelupalvelu, josta huolehtivat vuoroviikoin Suksiproffa ja Future 
Clubin ammattilaiset. Ilmoitus paikallaolosta on majan edessä pääoven vieressä.  

Ladut 
Lykynlammen ladut sopivat monentasoisille hiihtäjille. 1, 2 ja 3 km:n ladut ovat helppoja 
ja varsinkin vähän hiihtäneille sopivia latuja. 2,7 km:n valaistu latu, 4 ja varsinkin 5 km:n 
latu ovat maastoltaan vaativampia. Keskivaikeaksi voidaan luokitella 8,5 kilometrin lenk-
ki. Lykynlammelle johtavat myös n. 13 km:n latu Pärnävaaralta ja 10 km:n latu kaupun-
gista Mehtimäeltä Vesikon kupeesta. Kaikki ladut sopivat sekä perinteisen että luistelu-
tyylin harrastajille.  

Lapsille hiihtomaa ja pulkkamäki 
Hiihtomaassa ulkoilumajan läheisyydessä voi aloitteleva hiihtäjä opetella hiihtotekniikkaa. 
Rinteessä ulkoilumajalta Lykynlammen rantaan on lasten suosima pulkkamäki.  

Lumikengillä laavulle 
Vuokraamme lumikenkiä tuntihinnalla edullisesti – maasto lajin monipuoliseen kokeile-
miseen on erinomainen. Lykynlammen rannalla sijaitsee laavu, jossa voi käydä keittämäs-
sä omat kahvit tai paistamassa makkarat – kenkäillen, laskien, hiihtäen tai kävellen. 
 
Talkoolaiseksi kahvioon 
Hiihtoladulla tai pulkkamäessä hankitut punaiset posket ja iloiset ilmeet ovat tuttuja Ly-
kynlammen kahvion talkoolaisille. Nissisen Tertun avuksi tarvitsemme jokaiseksi au-
kiolopäiväksi kaksi tai kolme talkoolaista, joitten tehtäviä ovat lähinnä asiakaspalvelu, 
astioitten pesu ja pöytien siistiminen.  
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Latulainen, ilmoittaudu rohkeasti mukaan Tyyne Laitiselle p. 044 2684 966. Kun mei-
tä on monta osallistumassa, kenellekään ei kerry mahdotonta urakkaa. Erityistaitoja ei 
talkoolaisilta vaadita, aulis ja auttavainen mieli riittää. Auton puute ei ole este, sillä kimp-
pakyydeistä onnistutaan aina sopimaan talkoolaisten kesken. 
 
 
VOITELUPALVELU LYKYNLAMMELLA 
…lipsuu, lipsuu, vaan ei lipsu enää… 
 
Future Clubin ja Suksiproffan asiansa taitavat voitelumestarit voitelevat ja antavat työn 
lomassa opastusta voitelun nikseistä vuoroviikonloppuisin. Voitelijat ovat kaikki aktiivi-
hiihtäjiä, joita voi nähdä viilettämässä Lykynlammenkin maastoissa. Monet heistä käyvät 
itse testaamassa voitelutaitojansa hiihtomaratoneilla meillä ja maailmalla.  
 
Voitelupiste on auki lauantaisin ja sunnuntaisin 31.12. – 18.3. välisenä aikana klo 
11-15. Voitelupisteen aukiolosta 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 € 
 
Maksullisen voitelupalvelun lisäksi on majan avoinna ollessa mahdollisuus voidella suksia 
sisätiloissa itsepalveluna, omilla voiteilla. Fluorivoiteita ei heikon ilmanvaihdon vuoksi saa käyt-
tää!  
 
Kahviossa on myytävänä voiteita edulliseen hintaan. 
Lisätietoja ja ”voitelukone”   www.suksiproffa.fi www.future.club.fi  
http://www3.vauhti.fi/voitelukone06/voitelukone.html 
 
 
 
KOPRAVAARAN-KOLIN LADUT JA SAUNA  

Kopravaaralta lähtee Suomen pisin valaistu latu 11 km:n päähän Kolin Jerolle ja 21 km:n 
päähän Loma-Kolille. Aivan erinomainen, vaihteleva ja hyvin hoidettu latu – Ahman 
hiihdon olennainen osa – jolla ei pimeä sydäntalvellakaan yllätä. Istahtaminen kuumis-
saan kosteana kylmään autoon hiihdon jälkeen on epämiellyttävää – saunominen poru-
kalla ja sen päälle saunakahvit kahvilassa vallan rentouttavaa.   

Joensuun latulaisilla on myös v. 2012 mahdollisuus käyttää Future Freetimen saunaa 
Kopravaaralla lauantaisin ja keskiviikkoisin huomattavalla alennuksella: 5 €/hlö sisältäen 
saunan lisäksi avannon. Vuoron voi varata joko Kopravaaran vastaanotosta tai Toi-
vo Turuselta, p. 0400 375 070. 

http://www.suksiproffa.fi/
http://www.future.club.fi/
http://www3.vauhti.fi/voitelukone06/voitelukone.html
http://www.futurefreetime.fi/
http://www.kartta.org/koli/


 7

 
MAAKUNNAN LATURETKET 2012 
 
 
Vaikka oma Pyhäselän jäähiihtomme onkin se kaikille tärkein laturetki, älkää unohtako 
maakunnan muuta hienoa tarjontaa! 
 
Kevään laturetket kruunaavat talven – niitä varten kannattaa harjoitella, hyvin hiihtänee-
nä nautinto on suurin. 
 
Kauden avaa Huhmarihiihto Polvijärven Huhmarisvaaran ympäristössä, lähtö loma-
keskukselta. Ladut 20-30-40 km. ”Isojen” retkien vaatimattomin, mutta ensimmäisenä 
mukava. Ladut hyvin hoidetut useana lenkkinä, joista voi koota itselleen sopivan matkan. 
Järjestäjien nettisivuilla ei ole tätä kirjoitettaessa vielä tietoa kevään 2012 hiihdosta. 
 
Ruunaan koskihiihto 26.2. kiertelee 12 km, 22 km ja 30 km lenkit Ruunaan koskien 
äärellä. Lähtöpaikka Munkinvaarassa, osanottomaksu 20 €. 
 
Kolin maisemahiihto 3. - 4.3 tarjoaa 5-69 km reittivaihtoehdot Ahman hiihdon maise-
missa ja samoilla laduilla. Sitä ei suotta kutsuta Suomen kauneimmaksi laturetkeksi.  Hin-
ta 27 €. 
 
Ahman hiihto 9. - 10.3. Ahmovaaran – Kolin maisemissa on se alkuperäinen, jonka toi-
sinto maisemahiihto on. Tänä vuonna hiihdetään perjantaina-lauantaina. Väkeä on nor-
maalisti 1500 – siitä syntyy oma tunnelmansa. Latua kuitenkin riittää ja sinne mahtuu. 
Latuvaihtoehtoja 10-55 km, Kopravaaralta lähtiessä 40 ja 55 km:n lenkit. Hinta 24 € 
ajoissa maksettuna, lähtöpaikalla 35 €. 
 
Pogostan hiihto 17. - 18.3. on näiden hiihtojen urheilullisin. Se hiihdetään lappu rinnas-
sa, lauantaina perinteisellä 51 km, sunnuntaina luistellen 58 km. Lisäksi on 30km retkisar-
ja. Maastot ovat yllättävän tasaiset ja nopeat. Väkeä on paljon ja numerolappu karkottaa 
aika monet rauhaa haluavat. Hinta on ajoissa ilmoittautuen 50 €/päivä, jälkiilmoittautu-
neille huomattavasti enemmän. 
 
Outokumpu – Valamo – hiihto 24.3. on maakunnan ”pieniä” hiihtoja, mutta mielen-
kiintoinen sellainen. Lähtö Pitkälahdesta klo 9:00 - 10:00. Hiihto Juojärven jäätä pitkin 
Valamoon, jossa on mahdollisuus ruokailla ja takaisin yhteensä 30 km. Puolessa välissä 
Luutsalossa on huoltopiste. Osanottomaksu viime vuonna 15 €. Latu järjestää sinne 
kimppakyydityksen, osallistumismaksut ym. henkilökohtaisesti. Yhteiskyytejä järjestelee 
Eero Oura, eero.oura(at)pkssk.fi, p. 045 260 8551. 
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UUTTA… VALOKUVAUSKILPAILU 
 
Nyt on mahdollisuus kaikilla jäsenillä, jotka katselevat eri tapahtumissamme ihmisiä, 
luontoa ja muita kiinnostavia elämän ilmiöitä kameransa etsimen läpi, osallistua jäsenten 
väliseen valokuvauskilpailuun. Kuvien tulee olla v. 2012 otettuja, jollain tavalla toimin-
taamme liittyviä ja ennen julkaisemattomia. Kilpailuaika, samoin kuin muut kilpailun 
säännöt julkaistaan Ladun nettisivuilla tammikuun aikana. Luvassa on parhaimmille pal-
kintoja ja kaikille osanottajille mahdollisuus esitellä otoksensa vuoden loppupuolella jär-
jestettävässä kuvaillassa. Kuvat arvostelee puolueeton, asiantunteva raati. 
 
Kamerat mukaan reissulle ja kuvia räpsimään kaikki urakalla! 
 
 
 
AIKUISTEN HIIHTOKOULU 14.1. 
 
Future Club järjestää Lykynlammella tehokkaan aikuisten 
hiihtokoulun. Hiihtokoulun aikana opiskellaan sekä teori-
aa että käytäntöä, joko diagonaali- tai luisteluhiihtoa..  
Saat yksilöllistä tekniikkaopetusta sillä ryhmäkoko on pie-
ni ja ohjaajia on useita. 
 
Aika:  lauantai 14.1. klo 10-16 
yhteinen: hiihtovälineiden ja varusteiden valinta, 

suksien voitelu 
Ryhmä 1: perinteisen hiihdon tekniikka ja harjoittelu 
Ryhmä 2: luisteluhiihdon tekniikka ja harjoittelu 
Hinta:  30 € sisältäen opetuksen ja kahvit 
 
Tiedustelut: Toivo Turunen, p. 0400 375 070, toi-
vo.turunen(at)futurefreetime.fi 
 
 
 
LATULAISTEN TANSSIKURSSI 22.1. – 12.2. 
 
Tule tanssin kiehtovaan maailmaan verestämään lavatanssien taitojasi tai oppimaan uutta! 
Tanssi virkistää mielen ja vetreyttää kehoa muun liikunnan lomassa. Voit tulla yksin tai 
yhdessä kaverisi kanssa. Tanssikurssi on sunnuntaisin 22.1. – 12.2. klo 13:00 – 16:00, 
paitsi 29.1. ja 12.2. klo 13:30 – 16:30 Motoran Motti-salissa, Papinkatu 5, Joensuu. Tans-
sinopettajana toimii Helena Valtanen Tanssikoulu Valtasesta, myös miestanssinopettaja 
on kurssilla mukana. 
 
Syksyllä kurssille ilmoittautui lähes sitovasti 16 tanssinhaluista, mutta mukaan mahtuu 
vielä. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 30 ensiksi ilmoittautunutta. 
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Maksu: 60 € /latulainen ja 80 € /ei-latulainen maksetaan Joensuun Ladun tilille JOP 
577005-261364 viimeistään 18.1.. Kirjoita Viesti saajalle –kenttään: Tanssikurssi ja 
oma/osallistujan nimi. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen viimeistään 18.1. eila.partsu(at)gmail.com tai p. 
050 381 2018. Ilmoita nimesi lisäksi yhteystietosi sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumero. 
 
 
VALOKUVAILTA 1 
Maanantaina 23.1. klo 18:00 – 20:00 Carelicumin auditorio, Torikatu 21 C, Joensuu 
 
Skotlanti ei kuulosta erityisen houkuttelevalta vaelluskohteelta. Onko siellä muuta kuin 
yksitoikkoista nummea? Sataako siellä koko ajan? Miten sellaiseen paikkaan pitää varus-
tautua? Eero Oura kävi syksyllä 2011 useamman viikon vaelluksella pohjoisessa ja 
uloimmilla saarilla. Retki osoittautui aika vaiherikkaaksi eikä ollenkaan helpoksi. Eero 
näyttää kuvia ja kertoo kokemuksistaan. 
 
Slovenian retkeilyreitit Alppien itäreunalla ovat kuuluja komeudestaan. Maastot eivät ole 
yhtä pystysuoria ja korkeita kuin Sveitsissä – Itävallassa eivätkä polut yhtä jyrkkiä ja vaa-
tivia. Reittejä on kuitenkin paljon ja monen tasoisia. Tarja Makkonen näyttää kuvia ja 
kertoo kokemuksistaan eräältä. 
 
 
 
TALVIRETKEILYN PERUSKURSSIN TEORIAOSA 4.2. 
Itä-Suomen liikuntaopistolla  
 
Kurssi syventää talviretkeilyn perustietoja ja taitoja. Olisi suotavaa, että kurssille hakeutu-
villa olisi jo hanskassa retkeilyn perusasiat ja vaelluskokemusta. 
 
Perehdymme talviretkeilyn ominaispiirteisiin, kuten varusteisiin, talvisäähän, liikkumiseen 
talviolosuhteissa, riskien tunnistamiseen ja niihin varautumiseen, paleltumien ja hypo-
termian välttämiseen, hätämajoitteen rakentamiseen teoriatasolla, suksi- ja varustehuol-
toon, ravintohuoltoon talviolosuhteissa, ensiapuun sekä pelastustoimintaan. Aihepiiri on 
laaja ja tavoitteena onkin kannustaa kurssilaisia omaehtoiseen tiedonhankintaan ja roh-
kaista hankkimaan omia talviretkeilykokemuksia. Kurssiin sisältyy Eero Ouran kuvallinen 
tarina siitä, mitä talviretkeily parhaimmillaan tai haastavimmillaan voi olla. Kurssiin sisäl-
tyy mahdollisuus myös syventää teoriatietoja osallistumalla 11.-12.2. Umpihankihiihto-
talvivaellukselle Mujejärvelle. Vaelluksella voi hankkia kokemusta teltassa yöpymisestä. 
 
Kurssi on Joensuun Ladun jäsenille ilmainen. Muille kurssin hinta on 5 €. Ruokailut Lii-
kuntaopistolla maksaa jokainen itse. Kurssille mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta. Kurssi 
pidetään, mikäli osallistujia on vähintään 10 henkilöä. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 27.1. mennessä: Matti Nylander, p. 044 526 1145, 
 matti.nylander(at)gmail.com. 
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  Kuva: Marjatta Partanen 

 
MUUMIEN HIIHTOKOULU LYKYNLAMMELLA 4. – 5.2. ja 11. – 12.2. 
 
Muumien hiihtokoulussa Muumilaakson asukkaat ja hiihdonohjaajat opastavat lapset lei-
kin avulla talviseen luontoon. Lapset oppivat hiihdon lajitaitoja ja liikkuvat monipuolises-
ti leikkien. 
 
Muumien hiihtokoulussa on kaksi ryhmää:  
 
Muumiperheen hiihtokoulu, klo 10–11  
on tarkoitettu 2-4 -vuotiaille lapsille, jotka 
osallistuvat hiihtokouluun yhdessä oman, 
suksilla olevan aikuisen kanssa. Hiihdon pe-
rustaitoja opetellaan tasaisessa maastossa 
leikkien ja tehtävälatujen avulla. Ryhmän ko-
ko: 12 lasta. 
 
Muumipeikot, klo 11–12:30,  on tarkoitettu 
5 vuotta täyttäneille lapsille hiihdon perustai-
tojen opetteluun (esim. vuorohiihto, kääntyminen,  
kaatuminen, mäennousu ja – lasku). Ryhmän koko: 12 lasta 
 
Muumien hiihtokoulu on 2 viikonloppuna: la – su 4. - 5.2. ja 11. – 12.2. Lykynlammen 
hiihtomaassa.  
 
Pakkasraja on – 15 astetta klo 10 hiihtokouluaamuna Lykynlammen pakkasmittarista mi-
tattuna.  
 
Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin Lykynlammen kahviossa vain lauantaina 28.1. 
klo 11–12. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan osallistumismaksu: Ladun jä-
senen lapsilta 20 € / lapsi ja ei-jäsenten lapsilta 30 € / lapsi, perhehiihtokoulussa 10 € ja 
15 €. HUOM! ota mukaan ilmoittautumiseen Ladun jäsenkortti. 
 
Lisätietoja sanna.kaari(at)jns.fi tai p. 040 744 7965. 
 
 
SOIHTUHIIHTO LYKYNLAMMELLA 11.2.  
 
Tuttu tunnelmallinen perhehiihto (noin 4 km) lauantaina 11.2. klo 17 – 19.00 soihtujen ja 
puolikuun valossa Lykynlammen metsissä, valon ja varjon leikkiä puiden lomassa, pime-
än metsän rasahtelua –yöllä metsä on erilainen ja houkutteleva. Muumejakin saattaa päi-
väisen muumihiihtokoulun jäljiltä vilahtaa. 
 
Hiihdon päätteeksi Tertun maankuuluille munkeille tai makkaran paistoon Lykynlammen 
hiihtomajalle.  
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Tervetuloa koko perheen iltaretkelle helppoon ja tuttuun maastoon Lykynlammelle klo 
18-20. Säävaraus – kovalla pakkasella ei palelluteta neniä. 
 
Lisätietoa: titta.rouvinen(at)hammaspaikka.fi, p. 040 564 1717 
 
 
 
LUMIKENKÄRETKI KOLILLA 11.2. 
 
Lumikenkäilemme Kolin kansallispuiston komeissa maisemissa.  Haemme uusia reittejä 
ja kokemuksia. Sää ja lumen kantavuus vaikuttavat reitin pituuteen. Pakkanen ei ole este 
lumikenkäilylle. Metsässä tarkenee kävellä paukkupakkasellakin ja evästelemään pyrimme 
nuotion lämpöön.  
 
Varusteet: Kerrospukeutuminen, tukevat varrelliset kengät, säärystimet, istuinalusta, 
vaihtovaatetta ja rukkasta reppuun. Reilusti evästä, lämmintä juomaa, lumikengät ja sau-
vat matkaan. 
 
Lähtö: Kokoonnumme klo 9.00 Joensuun ladun varastolle, Sepänkatu 44 A sisäpiha. 
Kimppakyydit, kerro ilmoittautuessasi tarjoatko vai tarvitsetko kyydin. Kulut tasataan. 
Ladun lumikengät ovat vuokrattavissa retkelle. 
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen viimeistään 7.2., Pirjo Saukkonen, p. 040 509 0705. 
 
 
UMPIHANKIHIIHTO MUJEJÄRVELLÄ 11. – 12.2. 
 
Hiihtäminen umpihangessa on ihan oma lajinsa. Hiihto umpihangessa sydäntalven pak-
kasilla on erikoisen ihanaa; puhumattakaan yöstä, kun tuvan nurkissa paukkuu kipakka 
pakkanen ja sisällä tuvassa on paitsi lämmintä, myös mukavaa seuraa.  
 
Kun monena vuonna jäillä hiihdellessä on ollut vähän lunta ja kantava hanki, lähdemme 
nyt hakemaan kunnon hikoiluttavaa syvän hangen puurtamista metsästä: Nurmeksen ja 
Kuhmon rajoilla sijaitsevalta Mujejärveltä. Alueella on 30 km merkittyjä (kesä)reittejä, 
monta erilaista ja eripituista reittivaihtoehtoa sekä iso talviasuttava autiotupa: Tammi-
kämppä.  
 
Reitti päätetään vasta lähtiessä. Matka arvioidaan lumiolosuhteiden mukaan niin, että va-
loisan aikaan ehditään hyvin. Reittivaihtoehtoja on monia, eikä kaikkien tarvitse hiihtää 
pisintä matkaa. Nurmes-Kuhmo tieltä on Tammikämpälle 7 km, jonka jaksaa ja ehtii 
hiihtää hankalimmissakin oloissa.  
 
Jonossa on helppo hiihtää, mutta jokainen joutuu vuorotellen tekemään työtä keulassa. 
Varusteena metsäsukset tai Telemark-sukset. Päivän pituus on 5-6 tuntia. Tauko- ja tuli-
paikkoja on muutama. Tavaroille rinkka tai ahkio. Metsäsuksia ja ahkioita on mahdollista 
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vuokrata Ladulta. Hiihto vaatii kohtuullisen yleiskunnon, talviretkikokemusta ei tarvita – 
sitä saa täältä. 
 
Edellisellä viikonlopulla on talvivaelluksen koulutus. Tämä umpihankihiihto sopii erin-
omaisesti opin testaamiseen ja syventämiseen esim. telttailemalla tuvan vieressä turvalli-
sesti. Tarvittaessa voimme hiihtää pidemmän matkan kuin muut. 
 
Pakkanen ja tuuli voivat olla mitä tahansa, joten varusteiden ja hiihtäjän täytyy sietää 
kylmää. Perusyöpymisvarustuksena makuupussi sekä paljon reipasta retkeilymieltä. Perillä 
Tammikämppä on virallisesti vain seitsemälle, mutta isolle laverille mahtuu useampikin. 
Karskimmat tai viimeiset ilmoittautujat pääsevät telttamajoitukseen. Varustus on vaati-
maton, keittimien määrästä ym sovimme etukäteen. 
 
Lähdemme Joensuusta lauantai-aamuna aikaisin mahdollisimman harvoilla autoilla. Kyy-
tiporukat tasaavat kustannukset keskenään. Palaamme sunnuntai-illaksi, kun olemme 
nautiskelleet tarpeeksi. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Eero Oura, eero.oura(at)pkssk.fi, p. 045 260 8551. 
Lisätietoja alueesta http://www.luontoon.fi/retkikohteet/muutalueet/mujejarvi  
 
 
 
RETKILUISTELU ORAVISSA 25.2. 
 
Lähde kokeilemaan retkiluistelun hurmaa Suomen pisimmälle retkiluistelureitille.  
 
Retkiluistimilla pääset suihkimaan Linnansaaren kansallispuiston maisemissa. Parhaim-
millaan, talvesta riippuen, aurattua reittiä on yli 40 km. Jokainen voi luistella omaa vauh-
tiaan, alussa on mahdollisuus lajin perusopastukseen. 
 
Retki sopii sekä aloittelijoille että kokeneille luistelijoille. 25.2. on Oravissa perinteinen 
koko perheen ulkoilupäivä Linnansaaren kansallispuistossa , joten luistelubaanan on 
varmasti kunnossa. Toki varaudut tuuleen, tuiskuun, railoihin, auringonpaisteeseen ja 
kansallispuiston upeaan talviseen maisemaan. Odotettavissa siis hienoja luistelu- ja luon-
toelämyksiä. 
 
Nopeimmat varaavat luistimet Joensuun ladun vuokraamosta. Potkukelkka (kickspark tai 
perinteinen) ja reittilippu tai retkiluistimet Oravin vuokraamosta 15 €.  Ota mukaan ret-
kieväät, lämpimät taukovaatteet ja suksisauvat. Tuulisella säällä suksisauvat helpottavat 
etenemistä. Linnansaaressa on maksullinen lettubaari ja Rantasalmen Järvikylässä ravin-
topalvelut. Zoomaa http://www.saimaaholiday.net/oravi/ 
 
Kokoontuminen klo 8:00 Shell, osoitteessa Rauhankatu 2, Joensuu. Ajomatka Oraviin 
yhteiskyydeillä ja paluumatka klo 16 alkaen. Matkakustannukset jaetaan autokunnittain. 
 
Ilmoittautuminen 19.2. mennessä: Katri Tiainen, p. 050 495 4855. 

http://www.luontoon.fi/retkikohteet/muutalueet/mujejarvi
http://www.saimaaholiday.net/oravi/
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PYHÄT POLUT HIIHTOVAELLUS JOENSUUSTA ENONKOSKELLE 
25.2. - 2.3. ja 2. - 8.3. 
 
Pyhät Polut ry on perustettu 2009 huolehtimaan ihmisten henkisestä ja fyysisestä hyvin-
voinnista edistämällä pyhiinvaellus- ja muuta vaellusharrastusta Itä-Suomessa. 
 
Helmi-maaliskuun aikana järjestetään 2 viikon mittaista hiihtovaellusta, jotka alkavat Jo-
ensuusta. Vaellus lähtee Joensuun ortodoksikirkolta ev.lut. kirkon kautta ladulle. Reitti 
kulkee osin valmiita latuja pitkin, kelkkauria jos mahdollista, mutta tarpeen vaatiessa en-
simmäinen retkikunta avaa ladun umpihankeen. 
 
Reitti kulkee Ylämyllyn ja Outokummun kautta Valamon luostariin. Sieltä se jatkuu Lin-
tulan luostarin kautta Heinävedelle ja edelleen Koloveden kansallispuiston alueelle ja 
matkalla ihailemme komeita maisemia. Jatketaan Enonkosken luostarille, josta on vielä 
pieni matka vaelluksen päätöspisteeseen, Enonkosken kirkkoon. Vaellusmatka on noin 
200 kilometriä. 
 
Jokaisella vaellusryhmällä on mukana oma opas, jonka johdolla hiihdetään joka päivä 
noin 20-40 kilometriä. Päivään sisältyy nähtävyyksiin tutustumista, paikallisten oppaiden 
opastettuja etappeja, useita lyhyitä lepotaukoja sekä yksi pidempi ruokatauko. 
 
Liikkeelle lähdetään joka aamu viimeistään klo 08.00 ja perillä päivän yöpymispaikassa 
ollaan noin klo 18.00. Jokainen vaelluspäivä alkaa ja päättyy hartaushetkeen. Jokainen 
vaeltaja saa vaelluksesta Vaellustodistuksen. 
 
Vaelluksen hinta täysihoidolla on 550 €. Osamatka ei ole mahdollinen. Joensuun Latu ei 
ole osallistujana kuin yksityisten jäseniensä kautta, mutta heille kokemus tulee varmasti 
olemaan suurenmoinen! 
 
Lisää tietoja ja ilmoittautumiset vain netissä www.pyhatpolut.fi  
 
 
 
OTSALAMPPUHIIHTO 25.2. 
 
Toissa vuoden tuulen tuiskutettua soihdut sammuksiin siirrymme LED-aikaan ja hiih-
dämme omassa tahdissa Linnunlahdelta Pyhäsaareen perinteisen reitin jäälatuja pitkin 
otsalamppujen loisteessa. Perillä odottavat nuotiotulet ja kanttiini klo 17-20. 
 
Talviyön tunnelmaa lähietäisyydellä kaupungista! 
 
Talkoisiin ilmoittautuminen: titta.rouvinen(at)hammaspaikka.fi, p.040 564 1717 
 
 
 

http://www.pyhatpolut.fi/
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PYHÄSELÄN JÄÄHIIHTO 26.2. 
 
Viime talvena käyntiin polkaistu Pyhäselän jäähiihto jatkaa taas tänä vuonna sunnuntaina 
26.2. klo 10-16. Konsepti on tuttu viime vuodelta: kansanhiihdon tyyliin ilman osallistu-
mismaksua, ilmoittautumista, numerolappua jne. Reitillä on tiheässä mehuasemia, joiden 
palveluista maksetaan (mehua, kahvia, pullaa, leipää jne.) 
 
Normaalin laajan jäälatuverkoston lisäksi 26.2. sunnuntaiksi Joensuun kaupunki ajaa jääl-
le lisälatuja Suursaareen ja Hammaslahden Nivaan. Roukalahden Kissanpäiviltä on perin-
teisen ladun yhteys Pyhäsaareen. Yritämme saada Kissanpäiviltä myös ladun Suursaareen, 
varmuutta ei vielä ole. 
 
Laduille voi hypätä esim. Linnunlahdelta, Hammaslahdesta, Nivasta, Kissanpäiviltä jne. 
Taukopaikkoja on kymmenkunta ja niiden tarjontaa kannattaa hyödyntää! Latujen riste-
yksissä on opasteet ja kartat. Ladut ovat sekä perinteisen että luistelutyylin hiihtäjille, 
poikkeuksena väli Kissanpäivät-Pyhäsaari. 
 
Aavalla Pyhäselällä pitää ottaa sää huomioon. Kauniillakin auringonpaisteella voi tuuli 
olla viileä ja tauoilla tulla kylmä. Varusteiden kannattaa olla hyvät ja varavaatettakin mu-
kana. Taukopaikkoja on tiheässä, mutta silti mehupullo repussa saattaa olla tarpeen. 
 
Tervetuloa siis hiihtämään Pyhäselän jäällä! 
 
Talkoisiin ilmoittautuminen: titta.rouvinen (at) hammaspaikka.fi, p.040 564 1717 
 
 
 
VALOKUVAILTA 2 
Maanantaina 27.2. klo 18:00 – 20:00 Carelicumin auditorio, Torikatu 21 C, Joensuu 
   
Teema: Lähiretkien lumoissa. Alpo Juvonen kertoo kuvin ja sanoin maakunnan retkeily-
reittien maisemista, ilmiöistä ja havainnoista. Näin hän kertoo itsestään:  
”Vuonna 2004 hankin ensimmäisen digikameran. Siitä lähtien kamera on seurannut us-
kollisesti mukana niin kesähelteillä kuin talvipakkasillakin. Lähes kaikki maakunnan rei-
titkin olen ennättänyt koluta siinä ajassa, jotkut jopa useita kertoja. Kameraan on tarttu-
nut kaikenlaista luonnosta havaittua, satunnaisesti onnistuneitakin otoksia. Kriittisyys on 
kasvanut vuosien myötä,  mutta aina jotain on tallentunut kiikkutuolissa muisteltavaksi.” 
 
Pitkille poluille halajavan ei aina tarvitse lähteä Lappiin. Lähellä omassa maakunnassa on 
esim. 230 km mittainen Susitaival – Karhunpolku sekä tämän vuoden retkiohjelmassakin 
oleva UKK-reitti Vuokatilta etelään, vaikka Kolille ja Joensuuhun asti. Liisa ja Eero Oura 
kävivät kesällä 2011 kulkemassa 2 viikkoa Kainuussa ”Itärajan retkeilyreittiä”. Onko 
Suomussalmen Hossasta Kuhmoon yltävä reitti kulkemisen arvoinen? Sinnehän pääsee 
esim. autolla katsomaan maksua vastaan ruokittuja karhuja pieneen vanerikoppiin. Näitä 
emme nähneet, mutta keskelle karhujahtia päädyimme. Liisa ja Eero näyttävät kuvia ja 
kertovat kokemuksistaan. 
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KOLI – JOENSUU HIIHTOVAELLUS 5. - 6.3.  
- Kolin vaaroilta Höytiäisen selkien kautta Joensuuhun 
 
Kolin maisemahiihdon tai Ahmanhiihdon yhteyteen on nyt mahdollisuus saada koke-
muksia uudelta pitkältä kaksipäiväiseltä hiihtovaellukselta. Reitillä näkee komeita Kolin 
vaaroja, Höytiäisen laajoja selkävesiä ja Jaamankankaan harjumaisemia. 
 
Reitin pituus on 101 km, ensimmäisenä päivänä 52 km ja toisena 49 km. Molempia mat-
koja voi lyhentää. 
 
Lähtö- ja päätepisteisiin on kuljetukset Kopravaarasta, jossa on myös yöpyminen sekä 
aamiainen ja päivällinen hiihdon päätteeksi. Lähtö tapahtuu yhteislähtönä, hiihto omassa 
rytmissä. Osallistua voi myös ilman majoituspakettia, kuljetus kuitenkin aina Kopravaa-
rasta. 
 
Kopravaarasta saa aamiaisen jälkeen mukaan hintaan kuuluvat retkieväät, hiihtäjillä on 
mukana päiväreppu. Molempina päivinä on matkan varrella 3 huoltopistettä, osa sisäti-
loissa, osa ulkona. Ensimmäisen päivän hiihto alkaa Loma-Kolin portilta, toisen päivän 
hiihto jatkuu Kontiolahden Kalliojärveltä ja päättyy Rantakylän uimahallille, jossa on 
mahdollisuus saunoa. Uimahallilta on kuljetus Kopravaaraan, jossa päivällinen. 
 
Latu kulkee sekä leveää hiihtouraa että kelkkareitille vedettyä perinteisen latua. Täysi 
matka on mahdollista vain perinteisellä tyylillä. Huoltopaikoilla on tarjolla voiteluapua. 
 
Osanottomaksut: 
Täysi paketti 270 €/hlö, sisältää 2 yöpymistä täysihoidolla Kopravaarassa 
Lisäyö 39 €/hlö. Pelkkä hiihtovaellus ilman yöpymistä 70 €. 
 
Osanottomaksut 18.2. mennessä tilille: Future Club, Sampo 800019-1501032 
Järjestäjinä ovat Future Club ja Joensuun Latu ry. 
 
Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen 2 viikkoa aikaisemmin. Hiihto järjeste-
tään vain jos hiihtäjiä vähintään 15. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Toivo Turunen, p. 0400-375 070, toi-
vo.turunen(at)futurefreetime.fi tai Kimmo Kurvinen, p. 0400-920 412, info(at)future-
club.fi. 
 
 
 
ILOMANTSIN HIIHTOVAELLUS  8. – 11.3.  
 
Joensuun Latu järjestää neljän päivän huolletun hiihtovaelluksen Ilomantsissa 8. - 11.3. 
Reitti kulkee pitkin moottorikelkkauria Ilomantsin korvessa. Tarjolla on luonnonrauhaa 
asumattomissa maisemissa hyvässä seurassa. Joka hetki on kuitenkin tie jossain suunnas-
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sa saavutettavissa. Moottorikelkkailijoita ei tuohon aikaan ole paljon liikkeellä. Näitä pol-
kuja et tule muuten kulkeneeksi! 
 
Vaellus on ”sivistynyt” ja huollettu: hiihtäessä mukana tarvitsee kuljettaa vain päivärep-
pu, muut tavarat kulkevat seuraavaan yöpymispaikkaan auton tai kelkan kyydissä. Yöpy-
miset ovat lakanoiden välissä paikallisissa matkailuyrityksissä, joissa saamme aamulla tu-
kevan aamupalan, hiihdolta tultua saunan ja päivällisen. 
 
Päivämatkat ovat kohtuulliset: yhteensä 4 päivän aikana noin 155 km, pisin päivämatka 
45 km. Koneladulla hiihdettynä nämä vastaavat 30% pitempää matkaa. Kelkkauralle ei 
ajeta erikseen latua, vaan tarvittaessa ”avaamme” ladun vaihtamalla keulahiihtäjää. Muu-
taman pätkän aukiolo varmistetaan ajamalla se kelkalla etukäteen. Mukana kulkee koko 
ajan huoltokelkka. Retken voi hiihtää normaaleilla suksilla ja sauvoilla. Päiväreppuun va-
ra- ja taukovaatetta, termos ja purtavaa. 
 
Neljän päivän hauskanpidon ja täysihoidon hinta on 242 €/henkilö. Jos hiihtäjiä on 15, 
hinta putoaa 214 euroon. Majoituskapasiteetin vuoksi mukaan mahtuu korkeintaan 15 
hiihtäjää. Hintaan sisältyvät kuljetukset Joensuusta Ilomantsiin ja haku Keljanpurolta, 
kolme yöpymistä lakanoiden välissä, aamupala, päivällinen ja sauna, tavaroiden siirrot ja 
huoltokelkka. Hinta ei sisällä päivän retkieväitä. 
 

 
 
Retken vetäjä Timo Ikonen  vastaa kyselyihin ja ottaa ilmoittautumiset: ti-
mo.ikonen(at)gmail.com , p. 050 527 9081. 
 
 

1. Päivä 
8.3.  

 

Saapuminen Ilomantsiin. Retki-info. Hiihtovaellus alkaa. Hiihtomatka on noin 
45 km. Reitti kulkee mukavissa vaaramaisemissa, harjuilla, suolla ja metsissä. 
Reitin varrella Kelsimäjoen laavu, jossa pidetään makkaranpaistotauko, muuten 
taukoja tasaisin väliajoin. Sauna, päivällinen ja yöpyminen Erämatkailukeskuk-
sessa Käenkoskella.  

2. päivä 
    9.3. 

Hiihtovaellus jatkuu hienoissa erämaisemissa. Tauko Jorhon autiotuvalla, josta 
jatketaan Naarvan kautta Ulvovan Suden Majatalolle. Hiihtomatka noin 40 km. 
Sauna, päivällinen ja yöpyminen. 

3. päivä 
    10.3. 
 

Ulvovan Suden Majatalosta hiihto jatkuu vaihtelevissa erämaisemissa kohti 
Kitsiä. Taukoja pidetään säännöllisesti ja makkaranpaistomahdollisuus Louhi-
kosken laavulla.  Hiihtoreitti noin 38 km. Sauna, päivällinen ja yöpyminen Lo-
ma-Kitsissä.  

4. päivä  
    11.3. 

Kitsistä hiihtoreitti jatkuu Hatunkylän kautta kohti Keljanpuroa. Välillä voi-
daan tarkkailla eläinten jälkiä lumessa, alueella liikkuu mm. ahmoja. Hiihtomat-
ka noin 30 km. Saapuminen Erä-Eeron aidolle savottakämpälle. Tulokahvit, 
jonka jälkeen leppeät loppulöylyt, sekä mahdollisuus virkistäytyä Keljanpuros-
sa. Ruokailu ennen kotimatkaa.  
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HIIHTOVIIKKO KILPISJÄRVELLÄ 21. - 28.4. 
 
Suomen ainoassa alppikylässä hiihdetään vielä vappua edeltävällä viikolla ja rusketutaan 
kevättalven kirkkaassa ja lämpimässä auringossa. Jos et usko, niin lähde mukaan katso-
maan ja kokemaan itse, mitä se on! 
 
Majoitumme Saanan juurella Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa, jossa meillä on valittavana 
joko 2-hengen huoneita tai 4-hengen mökkejä. Viikon täysihoitopakettiin kuuluu majoi-
tuksen ja liinavaatteiden lisäksi päivittäin aamiaiset, retkieväät, opastetut hiihtoretket, 
buffet-päivälliset, iltasaunat, ohjatut venyttelytuokiot ja iltaohjelmat. 
 
Retkeilykeskuksen tunturiopas vie halukkaat päivittäin 4-6 tuntia kestäville hiihtoretkille 
latuverkostojen ulkopuolelle. Retkille suositellaan tunturisuksia, mutta tavallisillakin voi 
kokeilla. Ryhmän kulkuvauhti on rauhallinen ja määräytyy aina hitaimman mukaan. 
Opastettujen retkien sijaan voi tehdä omia päiväretkiään joko järven jääladuilla tai tuntu-
rimaastossa. Valmiit ladut lähtevät Retkeilykeskuksen pihasta ja niillä pärjää tavallisilla 
suksilla. Hiihdon lisäksi voi kokeilla lumikenkäilyä tai vaikkapa omia pilkkiretkiä. Saanan 
huipulle menee kävelypolku ja Kilpisjärven kylän palveluista löytyy mm. moottorikelkkai-
lumahdollisuuksia. 
 
Bussimme kulkee reittiä Joensuu – Kuopio – Iisalmi – Kilpisjärvi. 
 
Viikon täysihoitohinta Suomen Ladun jäsenille on 2-hengen huoneessa 559 €/ henkilö 
(599 €, jos huoneessa on vain yksi majoittuja) ja 4-hengen mökissä 485 € (514 €, jos mö-
kissä on kolme ja 599 €, jos mökissä on kaksi henkilöä). Muita voidaan ottaa mukaan, 
mikäli paikat eivät täyty jäsenistä (ei-jäsenille hinta on majoituksesta riippuen 39 – 50 € 
kalliimpi). Hinnasta maksetaan varausmaksuna 100 € ilmoittautumisen yhteydessä, lop-
pusumma maaliskuussa. 
 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tie-
dot retkikirjeessä. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 7.3. mennessä: Maija Penttiselle p. 040 758 6814 tai 
penttinen.maija(at)pp.inet.fi 
 
 
 
HIIHTOVAELLUS KILPISJÄRVI-HALTI-KILPISJÄRVI  21.–  28.4. 
 
Tänä keväänä vedämme ahkiomme Kilpijärveltä Haltille ja takaisin. Vaellusmaisemat 
ovat parasta, mitä Suomesta löytyy. 
 
Matkustamme bussilla Yliperälle yhdessä Kilpisjärven hiihtoviikolle osallistuvien kanssa. 
Vietämme ensimmäisen yön mukavasti Retkeilykeskuksen lakanoiden välissä ja pon-
kaisemme tunturiin vasta seuraavana aamuna. 
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Reittimme kulkee varaustuvalta toiselle hyväkuntoista kelkkauraa pitkin.  
Tuvat yöpymisjärjestyksessä: Saarijärvi – Terbmis – Kuonarjoki – Halti – Meeko - ja 
Kilpisjärven retkeilykeskus. Varaustuvissa on laveripeti patjalla, kamina, keittokaasu, ruo-
kailupöytä sekä vaatteidenkuivausmahdollisuus. Ei siis mitään Ruotsin ja Norjan tunturi-
tupien ylellisyyttä, mutta näin on totuttu Suomessa tunturissa majoittumaan ja hyvin on 
pärjätty. 
 
Matkaa viikon vaellukselle kertyy noin 110 km. Hiihdettävät päivämatkat ovat helppoja, 
matkan pituuden vaihdellessa noin 15 km - 30 km. 
 
Matkanopeus sovitetaan hitaimman kiiruhtajan mukaan, joten pyrimme välttämään vä-
symyksen mukanaan tuomia riskejä ja loukkaantumisia. Kaikki mahdolliset riskitekijät 
kartoitamme etukäteen. 
 
Vaellus sopii peruskunnostaan huolta pitäneille. Toki muutama sata hiihtokilometriä etu-
käteen ei ole pahitteeksi ja ne, joille ahkion veto on uusi asia sitä voisi kokeilla muutama-
na viikonloppuna ennen varsinaista vaellusta. Ladulta voi lainata retkeilyvälineitä  ja 
opastusta niiden käyttöön annetaan. 
 
Vaellus sopii mainiosti myös henkilöille, joilla ei ole kokemusta talvivaelluksesta Sitä voit 
myös hankkia etukäteen mm. osallistumalla Joensuun Ladun järjestämälle talvivaellus-
kurssille 5.2. ja viikonloppuvaellukselle 12. - 13.2.. 
 
Bussi Kilpisjärvelle lähtee Joensuusta lauantaina 21.4. aamulla ja on perillä Kilpisjärvellä 
illalla. Paluu Joensuuhun alkaa lauantaina 28.4. aamupalan jälkeen ja on Joensuussa myö-
hään illalla. Hyvissä ajoin ennen vaellusta ilmoittautuneille lähetetään retkikirje, jossa ker-
rotaan kaikki tarvittava tieto vaelluksesta. Pidämme yhteisen palaverin etukäteen. Tutus-
tumme toisiimme, keskustelemme varusteista, päiväreiteistä, ruoasta ja muista retkeen 
liittyvistä asioista. 
 
Vaelluksen kustannukset koostuvat matkustamisesta ja majoituksista, Retkeilykeskuksen 
valinnaisista aamupaloista sekä perjantai-illan illallisesta. Vaellusruoan jokainen tai muo-
dostettava ruokakunta hankkii itse. Matkakustannukset ovat 100,00 €/hlö. 
 
Majoittuminen Kilpiksellä 39,60 €/hlö/2 yötä/ 4+1 hlön mökki sekä autiotupien va-
rausmaksut 10,00/hlö/yö. 
 
Vaelluksemme ajoittuu sesonkiajankohtaan erittäin suositulle vaellusreitille. Tämän vuok-
si joudumme rajoittamaan osanottajamäärää. Mukaan otetaan kymmenen ensimmäistä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyödyllisiä linkkejä: www.kilpisjärvi.info ja 
www.luontoon.fi 
 
Vaelluksen vetäjinä toimivat Matti Nylander ja Reino Moller. 
Kyselyt ja ilmoittautumiset 10.4. mennessä: Matti Nylander, p. 044 526 1145 tai mat-
ti.nylander(at)gmail.com 
 

http://www.kilpisjärvi.info/
http://www.luontoon.fi/
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VALOKUVAILTA 3 
Maanantaina 23.4. klo 18:00 – 20:00 Carelicumin auditorio, Torikatu 21 C, Joensuu 
 
Kohde, jonne et varmasti tule lähteneeksi kun et edes sen olemassaolosta tiedä! Maro-
kossa on monta komeaa vuoristoa, joista eteläisimpään ja vähiten kuljettuun Eero vei 
Liisan ja ystäviään tasavuosikymmenten häämatkalle. 
 
Millaista on kulkea jalkapatikassa berberien harvaan asuttamilla vuorilla lähes Saharan 
reunoilla? Millaista on liikkua päivärepun kanssa, kun muulikaravaani kuljettaa tavarat, 
opas opastaa ja kokki laatii ruoat? Miten tällainen reissu järjestetään?  Kuinka syvä voi-
kaan olla uuden vuoden yön tähtitaivas Saharassa! Eero Oura näyttää kuvia ja kertoo ko-
kemuksistaan. 
 
Polkupyöräily on yksi tapa kulkea pitkiä matkoja – erilainen verrattuna Ladun retkiin. 
Mike Miikkola on liikkunut paljon ja kaukana, pyöräillyt yksin ja seurassa. Viime syksyn 
valokuvaillassa oli teemana Kalifornian kiertoajelu. Edellisenä vuonna hän seikkaili mel-
ko epätavallisessa matkailukohteessa Albaniassa. Mike näyttää kuvia ja kertoo kokemuk-
sistaan 
 
 
 
 
 
KÄPYKILPAILUN TULOS 
 
Ladun 60-vuotissynttäreillä järjestetyssä Käpykilpailussa tuli arvata, kuinka monta käpyä 
esillä olleessa repussa oli. Repussa oli käpyjä 817 ja lähin arvaus oli 823. Voitto meni 
Martti Rissaselle Kuopioon. Palkintona oli kyseinen retkireppu. 
 
Onnittelut voittajalle! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haluatko Ladun tapahtumista muistutuksen sähköpostiisi? Jos haluat 
listalle tai pois listalta, ilmoita Ladun jäsentiedottajalle Eila Partaselle,  
eila.partsu(at)gmail.com 
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       TOIMINTAKALENTERI 2012 
pvm vpv Sisältö vastuuhenkilö, tiedustelut 
28.12.11  Jäsentiedote 1/2012 Eila Partanen 

31.12.-
18.3. 

la-su Lykynlammen kahvio aukeaa 
Hiihtokauden avajaiset 

Tyyne Laitinen 

31.12.-
18.3 

la-su Voitelupalvelu Lykynlammella Toivo Turunen / Tomi Surak-
ka 

14.1. la Aikuisten hiihtokoulu Toivo Turunen 
22.1.-12.2. su Latulaisten tanssikurssi Eila Partanen 
23.1. Ma Valokuvailta 1: Kostea Skotlanti / Eero 

Oura Slovenian vuorilla / Tarja Makkonen 
Eero Oura 

4.2. la  Talviretkeilyn peruskurssi Matti Nylander 
4.-5.2. 
11.-12.2. 

la-su Muumien hiihtokoulu Lykynlammella Sanna Kaari 

11.2. la Soihtuhiihto Lykynlammella Titta Rouvinen 

11.2. la Lumikenkäretki Kolilla Pirjo Saukkonen 
11.-12.2 la-su Umpihankihiihto Mujejärvellä Eero Oura 
25.2. la Retkiluistelu Oravissa Katri Tiainen  
25.2.-2.3. 
2.3.-8.3. 

la-pe 
pe-to 

Pyhät Polut hiihtovaellus Joensuusta 
Enonkoskelle  

Pyhät Polut ry 

25.2. la Otsalamppuhiihto Titta Rouvinen 
26.2. su Pyhäselän jäähiihto Titta Rouvinen 
26.2. su Perhepäivä Marjatta Partanen 
26.2. su Ruunaan koskihiihto Pielisen Latu 
27.2. ma  Valokuvailta 2: P-K:n parhaita retkikohtei-

ta / Alpo Juvonen 
Itä-rajan retkeilyreitti / Eero Oura 

Eero Oura 

3.-4.3. la-su Kolin maisemahiihto Kolin Ipatti 
5.-6.3. ma-ti Koli-Joensuu hiihtovaellus Toivo Turunen 
8.-11.3. to-su Ilomantsin hiihtovaellus Timo Ikonen 
9.-10.3. pe-la Ahman hiihto Ahman Pojat 
14.3. ke Kevätkokous Eero Oura 
17.3. la Äijäpäivä Eero Oura 
17.-18.3 la-su Pogostan hiihto Ilomantsin Urheilijat 
4.3. su Laturetki Outokumpu-Valamo Outukummun kaupunki 
21.-28.4. la-la Hiihtoviikko Kilpisjärvellä Maija Penttinen 
21.-28.4. la-la Hiihtovaellus Kilpisjärveltä Haltille Matti Nylander 
21.-22.4. la-su Suomen Ladun kevätliittokokous  
23.4. ma Valokuvailta 3: Vuoristovaellus Marokon 

vuorilla/ Eero Oura 
fillarilla Albaniassa/Mike Miikkola 

Eero Oura 

3.5. ti Uusien jäsenten ilta Eero Oura 
3.5. ti,to Kyykkäharjoitukset alkavat Timo Purkunen 
11.-12.5. pe-la Retkiruokakurssi Liisa Oura 
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12.5. la Retkeilyn peruskurssi Matti Nylander ja Maija Pent-
tinen 

12.5 la Valtakunnallinen pyöräilypäivä  
16.5. ke + 

su  
Kirkkoveneiden soutuharjoitukset alkavat Toivo Turunen 

16.-20.5. ke-su Kevätretki Vuokatti-Puukari Alpo Juvonen 
17.-20.5. to-su Melontaretki Nevalle-Pietariin  Joensuun Kauhojat 
26.5. la Päiväretki Elovaaran luontopolulle Liisa Oura 
15.-29.5. ti Melontakoulutus Eero Oura 
19.5. la Helatorstain melonta Nivajoella Vesa Tuominen 
26.5. la Päiväretki Elovaaran luontopolulla Liisa Oura 
26.-27.5. la-su Melontaa Paalasmaan vesillä Matti Nylander ja Onni Vouti-

lainen 
8.-10.6. pe-su Naisten retki Ruunaalle Eeva Vornanen  
9.6. la Päiväretki Pisaan Pirjo Saukkonen 
9.-16.6. la-pe Suomi meloo -kanoottiviesti Onni Voutilainen 
16.-17.6. la-su Melontaretki Pyhäselän lähisaaristossa Katri Tiainen 
26.6.-1.7. pe-la Suomen Ladun leiripäivät Enonkoskella Martti Ossi 
30.6.-8.7. pe-su Melontaretki Itäiselle Suomenlahdelle Joensuun Kauhojat/Kalle Oja-

talo 
14.-21.7. la-la Päiväretkien viikko Muoniossa Matti Nylander 
20.-22.7. pe-su Aloittelijoiden melontaretki: Linnansaari Eero Oura   
24.-27.7 ti-pe Karelia-soutu  Toivo Turunen 
4.-11.8. la-la Kesävaellus Lemmenjoella Alpo Juvonen ja Maija Pentti-

nen 
19.8. su Kirkkoveneretki Utraan  Toivo Turunen 
20.8. ma Jäsentiedote 2/2012 Eila Partanen 
31.8. pe Kuutamomelonta Kuoringalla Onni Voutilainen 
8.-15.9. la-la Kumpen ruskaretki Kumpe 
10.9. ma Valokuvailta 4: Ladun kevään retkiltä Eero Oura 
15.9. la Kolin ruskavaellus Toivo Turunen 
22.9. la Viinijärven melonta Matti Nylander 
21.-23.9. pe-su Viikonloppuretki Suomun suurille saloille Reino Moller 
29.-30.9. la-su Melontakauden päättäjäiset Joensuun Kauhojat 
29.9. la Sydän- ja polkuretki Riikka Turunen 
8.10. ma Valokuvailta 5: Ladun kesän retkiltä Eero Oura 
20.-21.10. la-su Suomen Ladun syysliittokokous  
26.11. ma Valokuvailta 6 Eero Oura 

14.11. ke Syyskokous Eero Oura 
1.-8.12. la-la Kaamoksen hiihtoviikko Puijon Latu 
20.12.  Jäsentiedote 1/2013 Eila Partanen 



 22

 
KYYKKÄHARJOITUKSET 3.5. alkaen koko kesän  

Louhelan kentällä ( jäähallin edessä) harjoitukset tiistaisin ja torstaisin  klo 17-19.00. 
Alkuun pääsee lainavälineillä ja opastusta lajin saloihin annetaan. 

Tiedustelut: Timo Purkunen, p. 050 365 3041. 
 
Kyykkäväki toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi mukaan pelaamaan! 
 
  
 

RETKIRUOKAKURSSI 11. - 12.5. 
Pärnävaaran hiihtokeskuksen kahviorakennuksessa 

Kurssilla valmistetaan retkiruokia hyvistä aineksista ja saadaan hyviä vinkkejä retkiruoan 
valmistamiseen. Ruoka-aineista tutuiksi tulevat kasvisten ja juuresten, hedelmien, kalojen, 
siipikarjan ja lihan kuivaus. Opettajina toimivat Ritva Laukkanen ja Liisa Oura. 

Perjantaina 11.5. klo 18 – 20 
Kurssin esittely, tietoa kuivureista ja kuivattamisesta, ruoka-aineiden esikäsittely ja kuivat-
taminen (tämä osuus on sisätiloissa). Kurssin sisältöä voidaan mukauttaa erityisruokava-
liota noudattavien toivomuksesta. 

Lauantai 12.5. klo 10 – 13 
Kuivattujen ruoka-aineiden pakkaaminen, liotus, ruuaksi valmistaminen erilaisilla retki-
keittimillä sekä yhteinen lounas, jossa nautitaan kurssilla valmistetut ruuat. Ruokien val-
mistus tapahtuu ulkosalla. Ruokailua varten osallistujien on hyvä tuoda omat ruokailuvä-
lineensä. 

Hinta 15 euroa. Hintaan sisältyy opetus ja opetusmateriaali, valmistettavat ruoka-aineet 
sekä keittimien käytön. 

Osanottajat: enintään 12 osallistujaa. Jos kurssilaisilla on omia kuivureita ja retkikeitti-
miä, enemmänkin voidaan ottaa. 
 
Yhteisistä kyydeistä voidaan sopia, jotta autottomatkin pääsevät mukaan. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 4.5.: liisa.oura(at)gmail.com ja p. 040 829 4239 
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RETKEILYN PERUSKURSSI 12.5. 
Pärnävaaran hiihtokeskuksessa klo 9:00 – 17:00 
 
Kurssilla annamme perustietoa luonnossa liikkumisesta ja retkeilyyn liittyvistä asioista 
liikummepa sitten jalkaisin, suksilla tai vaikkapa kanootilla. 
 
Käymme lyhyesti läpi mm. seuraavia aiheita: oikeat varusteet, jokamiehen oikeudet, tur-
vallinen liikkuminen yksin ja ryhmässä, suunnistaminen ja kartanluvun perusteet, li-
hashuolto ja ensiapu sekä retkiruoka ja keittovälineiden käyttö. 
 
Kurssilounas valmistetaan harjoitustyönä läheisellä laavulla. 
 
Aihepiiri on laaja ja tavoitteenamme onkin päivän aikana kannustaa teitä omaehtoiseen 
tiedon- ja kokemuksenhankintaan kertomalla, mistä voi saada lisää tietoa retkeilyyn liitty-
vistä asioista. Kerromme muutaman tarinan  aihepiireihin liittyen. Sovellamme teoriatie-
toa osallistumalla Joensuun Ladun järjestämälle päiväretkelle kevätkesän aikana. 
Omat muistiinpanovälineet mukaan. 
 
Kurssin päiväohjelma lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiosoitteeseen n. viikkoa en-
nen kurssin alkua. 
 
Kurssi on Joensuun Ladun jäsenille ilmainen. Muille kurssi maksaa 5 € 
 
Ilmoittautumien 15.4. mennessä ja lisätietoa kurssista: 
Matti Nylander, p. 044 526 1145, matti.nylander(at)gmail.com   
Maija Penttinen, p. 040 758 6814, penttinen.maija(at)pp.inet.fi 
 
 
 
KIRKKOVENESOUTU 
 
Latulaisilla on tänäkin kesänä mahdolli-
suus osallistua kunto-soutuihin 7 airo-
parin kirkkoveneillä. 
 
Future Club kumppaneineen harjoitte-
lee 16.5. alkaen säännöllisesti keski-
viikkoisin ja sunnuntaisin klo 18:00 
alkaen tekemällä muutaman tunnin 
kuntolenkin järvelle tai joelle. Soutu 
taatusti nostaa pulssia, mutta sopivalla 
ja varmasti miellyttävällä tavalla. 
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Miehistöt ja määrät eivät ole vakituisia, vaan vesille lähdetään sellaisella joukolla ja niin 
monella veneellä kuin rantaan ilmaantuu väkeä. Kun veneitä on kaksi (tarvittaessa kol-
me), soutajista on pula lähes aina! Harjoitteluseura on aina tervetullutta. 
 
Mukaan pääsee ilmestymällä rantaan klo 18:00 mennessä. Kokoontuminen veneva-
joilla 200 m Jokiasemalta ylävirtaan. 
 
Soutajat järjestävät yhteisen retken sunnuntaina 19.8. Utransaareen. Tilaa on 15 – 30 
hengelle. Latulaisilla on mahdolllisuus osallistua Future Clubin veneissä myös Karelia-
soutuun 24. - 27.7. sekä XI Jokisoutuun lauantaina 9.6. Hasanniemessä. 
 
Latulaiset voivat myös vuokrata veneen päiväksi itselleen 70 € hinnalla. Päivässä ehtii 
melkoisen lenkin: Pyhäsaareen, Suursaaren ympäri, Paiholaan – Pyhäselällä ja joella riittää 
mielenkiintoisia paikkoja. 
 
Lisätietoja: Toivo Turunen, p. 0400 375 070, toivo.turunen(at)futurefreetime.fi 
 
 
 
KEVÄTVAELLUS VUOKATISTA VALTIMOLLE  16. - 20.5. 
 
UKK-retkeilyreitin tunnetuin osuus lienee Vuokatin ja Kolin välillä. Reitti tarjoaa upeita 
vaaramaisemia, metsiä, soita, vanhoja asuinpaikkoja ja kainuulaista maaseutua. Taival on 
osin helppokulkuista kangasmaastoa, mutta paikoin myös raskasta, varsinkin Vuokatin 
vaaramaisemissa. Valtimon pohjoisosassa Rumossa reitti kulkee historiallista Simo Hur-
tan ratsutietä, jota pitkin tämä vihattu vouti kulki veronkeruumatkoillaan 1700-luvun al-
kupuolella. Suurin osa vaelluksesta kuljetaan polkuja pitkin. Hiekkatieosuuksia on eten-
kin reitin loppupuolella. 
 
Retki soveltuu vaelluskokemusta jo hankkineille ja kohtuullisen kunnon omaaville. Päi-
väosuudet ovat alle 23 km ja kokonaismatka noin 85 km. 
 
Vaellukselle suositellaan tukevia kenkiä ja vaellussauvoja. Yövytään teltoissa ja kokkail-
laan omilla retkikeittimillä. Jokainen kantaa omat varusteensa. 
 
Kuljetaan mahdollisimman vähillä autoilla Joensuusta Valtimolle, josta mennään yhteis-
kuljetuksella Vuokattiin. Tästä tulee pieni yhteiskustannus, autokunnat sopivat kustan-
nuksista keskenään. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 9.5. mennessä: Alpo Juvonen, p. 050 512 1432, 
alpo.juvonen(at)wippies.fi  
 
 
 
 
 



 25

MELONNAN ALKEISKURSSI 
 
Melonta on erinomainen ja erilainen laji kuntoilla, liikkua luonnossa ja tehdä vaikka 
kuinka pitkiä retkiä. Lajin suosio Joensuun Ladun jäsenistössä on lisääntynyt parin viime 
vuoden aikana, nykyään se on yksi Ladun päälajeista. Vuokrattavaksi kalustoksi olemme 
hankkineet 4 yksikkö- ja 2 kaksikkokajakkia sekä 2 intiaanikanoottia.  Kaikkien jäsenten 
vuokrattavissa olevia kajakkeja säilytetään Hasanniemessä jokirannassa. Retkiä on kalen-
terissa vaikka kuinka monta. 
 
Tehokas melontatekniikka ja turvallisuus vesillä eivät ole itsestäänselvyys vaan sitä kan-
nattaa opiskella. Joensuun Latu järjestää toukokuussa omille jäsenille kolmipäiväisen 
kurssin perättäisinä tiistai-iltoina. Kouluttajina toimivat Eero Oura, Saara Immonen ja 
Onni Voutilainen, joilla kaikilla on Suomen kanoottiliiton ohjaajapätevyys. Koulutus ta-
pahtuu tiistai-iltaisin 15. ja 22.5. sekä 29.5. klo 17 - 20. 
 
Kurssi vietetään pääosin vesillä, 3-4 tuntia illassa, sään mukaan joella tai Pyhäselän turval-
lisilla ranta-alueilla. Kurssin jälkeen kurssin käynyt voi turvallisesti lähteä omin päin kun-
toilemaan tai retkeilemään esim. heinäkuussa järjestettävälle aloittelijoille suunnatulle vii-
konloppuretkelle Linnansaaren kansallispuistoon. 
 
Kurssin hinta Ladun jäsenille on 60 €. Perusvaatimuksena uimataito ja oppimisen halu.  
 
Kyselyt ja ilmoittautumiset: Eero Oura, eero.oura(at)pkssk.fi,  p. 045 2608 551. Kurs-
sille otetaan noin 10 latulaista. Rannalle jääneillä ja ei-jäsenillä on mahdollisuus hakeutua 
Joensuun Kauhojien vastaavalle kurssille www.joensuunkauhojat.net  
 
 
 
HELATORSTAIN MELONTA NIVAJOELLA  17.5. 
 
Kokoontuminen Hasaniemessä  torstaina 17.5.  klo 08:30. Lastattuamme kajakkimme 
siirrymme vajoilta mahdollisimman vähin autoin Hammaslahden Nivan kylälle (noin 30 
km Joensuusta). 
 
Lähtö- ja päätepiste Nivajoen suu  Nivan kylätien sillan tuntumassa. 
 
Vesimatkan pituus 12 - 20 km reitistä riippuen. Menomatkamme sujuu jokea seuraten 
vastavirtaan Pienelle Onkamolle. Siellä voimme valita:  a) melommeko järvilenkin -   
esim. Reposaareen b) melommeko jonkin kilometrin pitkin Lotokanjokea. Eväitä nau-
timme esim. Sierasuon tulipaikalla. Tulomatkaamme vauhdittaa  myötävirta. 
 
Helamelonta sopii  aloittelijoillekin, sillä pahoja paikkoja ei rauhaisesti virtaavalla joella   
ole. Nivajoki on etenkin maakunnan teollisuushistorian kannalta kiintoisa  kulkien nykyi-
sin "kanjonissa" halki  viljelysmaiden. Avarien maisemanäkymien sijasta tarjolla lienee 
runsaasti lintuhavaintoja. 
 

http://www.joensuunkauhojat.net/
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Ota mukaasi omat eväät ja henkilökohtainen varustus. 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 12.5. mennessä: Vesa Tuominen,  p. 040 593 1865, 
veetee(at)pp.inet.fi       
 
 
 
UUSI NÄKÖKULMA PIETARIN MILJOONAKAUPUNKIIN – ALHAALTA 
PÄIN KANAVILTA  17. – 20.5. 
 
Joensuun Kauhojat järjestää helatorstai-viikonloppuna 17. - 20.5. neljän päivän retken 
Nevalle  – Pietariin, joka on avoin myös Ladun jäsenille. Tarjolla on loistava mahdolli-
suus katsoa suurkaupunkia täysin uudesta näkökulmasta! 
 
Lähdemme Joensuusta torstaina 17.5. aamulla noin klo 6, kajakit on pakattu trailereilleen 
jo edellisenä iltana. Ylitämme rajan Niiralassa, jossa rajamuodollisuudet vievät oman ai-
kansa. Sen jälkeen ajamme Pietariin, jonne jätämme autot vartioidulle alueelle ja siirräm-
me kaluston ja tavarat uuteen kyytiin. Se vie meidät Nevan suulle Laatokan rannalle Päh-
kinäsaareen, josta lähdemme melomaan. Sitä ennen teemme tutustumiskierroksen kau-
pungille. Melomme tunnin-pari 10-15 km ja nousemme Nevan rannalle leiriin. 
 
Seuraavana päivänä melomme Neva-jokea lähelle Pietaria noin 40 km. Jos rannalla näkyy 
mielenkiintoista, rantaudumme ja käymme tutkimassa. Illalla leiriydymme rannalle omaan 
leiriin ennen Pietarin kaupungin asutusta. Tai sitten hakeudumme vähän pitemmälle 
kaupunkiin ja hotelliin, jolloin kajakit saadaan säilöön hotellin pihalle.  
 
Lauantaina melomme pitkin poikin Pietarin kanavia, näkymät ovat komeita. Maihin ei 
ole helppo nousta, varsinkaan isolla joukolla vaan täytynee tyytyä katselemaan nähtävyyk-
siä tästä kulmasta.  Tauot on toki pidettävä. Yövymme kanavarannan hotellissa, kajakit 
kannamme turvaan kuiville. Illalla käymme yhdessä syömässä. 
 
Sunnuntaina innokkaimmat voivat käydä pari tuntia melomassa, muut tutustuvat kau-
punkiin kävellen. Kotimatkalle on lähdettävä puolen päivän aikaan. Ajo, tulli, ym. vievät 
aikansa. Kotiin tulemme sunnuntai-iltana. Kalusto on huollettava paikoilleen.  
 
Kuljemme omilla autoilla ja kahdella perävaunulla jos joukko on kohtuullisen kokoinen.  
Jos joukko on isompi, vuokraamme bussin. Viisumit voimme tilata kimpassa – vuoden 
viisumi noin 130 €, 3 kk viisumi 60-70 €. Hotellit noin 40 €/yö ym palvelut tilataan kim-
passa. Kokonaiskustannukset ilman normaalia elämistä ovat noin 200 €. 
 
Päivämatkat ovat noin 10-40-20 km. Nevan virta on kova ja kanavissa turistilaivat voivat 
nostaa aaltoja, retkelle osallistuminen vaatii hieman melontataitoa. 
 
Retken vetää Juri Sevrjukov, info@juristravel.fi. Juri puhuu venäjää äidinkielenään ja on 
myös matkailun ammattilainen. 
 

mailto:info@juristravel.fi
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PÄIVÄRETKI ELOVAARAN LUONTOPOLULLE 26.5. 
 
Päiväretkelle mennään Pyhäselän Elovaaraan. Sinne on tehty uudet 1,5 ja 2,5 km:n luon-
topolut, jotka kulkevat harjujen ja suppien maastossa. Reitit ovat muutamaa nousua lu-
kuunottamatta helppokulkuisia, ja sopivat myös perheretkeilyyn. Reitin varrella on kaksi 
laavua ja tulipaikka. Polku vie lammen rantaan – kenties uimaan pääsee. 
 
Lähtö: Joensuun torin reunan (Siltakadun) matkailupysäkiltä lauantaina klo 9:00 ja paluu 
noin klo 15. Sään mukainen vaatetus ja omat eväät ja juomavesi tarvitaan. Tulet raken-
nellaan, ellei kevään kuivuus estä.  
 
Osallistumismaksu riippuu osallistujamäärästä, mutta on noin 8-10 euroa.  
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset viimeistään 18.5.: Liisa Oura, liisa.oura(at)gmail.com 
tai p. 040 829 4239. 
 
 
 
MELONTAA PAALASMAAN VESILLÄ  26. - 27.5. 
 
Lähdemme Joensuusta liikkeelle lauantai-aamuna klo 8:00 Hasanniemen vajalta. Paalas-
maahan saavuttuamme osallistumme paikalliseen kylätapahtumaan, saaristolaispäivään, 
jossa esittelemme tapahtumaan osallistujille melonnan hyviä puolia vesillä tapahtuvassa 
liikkumisessa. Tapahtuman päätyttyä teemme melontaretken Tapio Vartiaisen opastami-
na Paalasmaan saaren mielenkiintoisilla vesillä. 
 
Retken päätyttyä yövymme Paalasmaan leirintäalueen mökeissä. Saunomisen ja iltajuttu-
jen jälkeen uni varmaan maistuu omien lakanoiden välissä, Pielisen tuulien ujeltaessa 
mökin nurkissa. Sunnuntaina teemme  toisen, hiukan pidemmän retken saaren vesillä 
ennen kuin suuntaamme kulkumme takaisin Joensuuhun, sunnuntaina iltapäivällä. 
 
Mukaan tälle Juukaan suuntautuvalle retkelle voivat lähteä meloja-uraansa aloittelevat ja 
jo kokemusta omaavat reissaajat. Kustannuksia retkestä tulee majoituksesta, saunasta ja 
sunnuntain aamiaisesta 20 € ja kanoottien kuljetuksesta noin 5-10 €. Lisäksi tarvitaan 
ruoka-aineksia lauantain iltapalaan ja sunnuntain päiväruokaan, sekä retkikeitin. Reissulla 
tarvittavia varusteita löytyy Ladun varastoista,  ellei niitä itse vielä omista. Matkat teemme 
kimppakyydeillä, joista tulee vielä hiukan lisäkustannuksia. 
 
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä Onni Voutilaiselle, p. 050 365 6138 tai 
onskiv(at)suomi24.fi 
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NAISTEN RETKI RUUNAALLE  8. – 10.6. 
 
Naisten retki suuntautuu Lieksaan Ruunaan retkeilyalueelle. Alueella on noin 50 km pati-
kointireittejä. Käveltävä matka on reilut 30 km riippuen osallistujien toiveista. Tarkempi  
 
matka päätetään osallistujien kanssa alustavassa tapaamisessa tai sitten retken aikana. 
Reitti kiertelee joki- ja koskimaastossa.  Alueella on runsaasti tulentekopaikkoja ja laavu-
ja. Yöpyä voi siis laavuissa tai teltassa. Ruunaan alue on maastoltaan tasaista, merkittäviä 
korkeuseroja ei ole.  Retkelle voi lähteä ilman aikaisempaa retkeilykokemusta. Varusteina 
ulkoiluvarusteet ja vaelluskengät. Kaikkia varusteita ei tarvitse olla itsellä: Joensuun La-
dulta voi lainata esim. rinkan, teltan ym. Yöpymiset ja ruokailut  mieltymysten mukaan 
isommassa tai pienemmässä kimpassa.  
 
Matkaan lähdemme perjantai-iltana ja paluu sunnuntaina iltaan mennessä. Menemme 
Ruunaalle kimppakyydeillä ja kustannuksiksi tulee jaetut polttoainekustannukset.  Ennen 
matkaa pidämme palaverin, jossa käymme läpi tarvittavat varusteet, matkustamisen ym. 
retkeen liittyvät asiat. 
 
Ilmoittautuminen 1.6. mennessä: 
Eeva Vornanen p. 0400 943 818 eeva.vornanen(at)gmail.com 
Liisa Kauppinen p. 0400 161 176 liisa.kauppinen(at)gmail.com 
 
 
 
PÄIVÄRETKI PISAAN 9.6. 
 
Pisa on ollut suosittu nähtävyyskohde ja kuuluisa maisemistaan jo 1800-luvulla. Pisan-
mäeltä avautuvat komeat koillissavolaiset järvi- ja vaaramaisemat. Pisalla ovat meitä en-
nen vierailleet mm. I.K. Inha, Elias Lönnrot ja Ruotsin kuningas Oskar II. 
 
Reitti on vaativa, mutta vaivan arvoinen. Osa poluista on kivikkoista ja korkeuseroakin 
on reippaasti. Pisalle nousua (276 m meren pinnasta) on helpotettu portailla, kaiteilla ja 
levähdystasanteilla. Kävelemme 8,5 km:n Pisanlammen kierron. Kuljemme osan matkas-
ta valtakunnallisesti arvokkaassa vanhojen metsien suojelualueella, näemme Pirunkellarin, 
nousemme Pisan laelle ja ihailemme maisemia näköalatornista - on suorassa toisin kuin 
kuuluisa kaimansa - ja tutustumme kallioon hakattuun Täyssinän rauhan yli 400 v van-
hoihin rajamerkkeihin. 
 
Varusteet: Säänmukainen vaatetus, tukevat kengät, varavaatetta, istuinalusta, reilusti 
juomista ja evästä mukaan. 
 
Lähtö: Joensuun matkailupysäkiltä torin laidalta klo 8:00 ja paluu noin 18:00. 
 
Hinta: Noin 20 € 
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 31.5. mennessä: Pirjo Saukkonen, p. 040 509 0705 
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SUOMI MELOO-KANOOTTIVIESTI  Keski-Suomessa 9. - 16.6. 
 
”…Keitele vehmas ja Päijänne jylhä…” ja muut Keski-Suomen vedet tulevat  paljon tu-
tummiksi 28. kertaa järjestettävän Suomi meloo-tapahtuman  monisataiselle osanottaja 
joukolle. N. 525 kilometriselle ja n. 30 eri melontaosuutta sisältävälle reitille osuu niin 
järvenselkiä kuin lukuisia koskiosuuksia. Viesti kulkee ympäri vuorokauden 6-12 melojan 
muodostamien joukkueiden voimin. Turvallisesta matkanteosta huolehtivat joukon edel-
lä kulkeva johtokanootti ja letkan perässä tuleva turvavene. Melontaosuuksien pituudet 
vaihtelevat 8-35 km. Reitille lähdetään Petäjävedeltä ja melonta päättyy Laukaaseen. 
 
Joukkueeseemme mahtuu 10 melojaa. Mukaan lähtijältä edellytämme jonkinmoista ko-
kemusta melojana, esim. melontakurssimme suoritusta tai muuten hankittua kokemusta. 
Sosiaalinen  ja ympäröivästä elämästä ja ihmisistä kiinnostunut mielenlaatu  ovat hyviä 
ominaisuuksia. Niiden avulla selviää hyvin reissun eri elementeistä, kuten kimppakyydillä 
matkustamisesta, teltassa yöpymisistä, retkiruoanlaittamisesta. Reitin varrella olevat kylä-
toimikunnat, seurat tms. yhteisöt järjestävät osuuksien vaihtopaikoille ruoka- yms. tarjoi-
lua. Mukanaolijat saavat päätöstilanteessa diplomin homman suorittamisesta. 
      
Kustannuksia osallistumisesta tulee matkoista, majoittumisesta ja ruokailuista n. 
100€/hlö. Yhdistyksemme maksaa joukkueen ja melojien osanottomaksut, joihin sisältyy 
vakuutus. Mukaan voi lähteä myös osaksi aikaa. 
 
Ilmoittautuminen 10.5. mennessä Onni Voutilaiselle, p. 050 365 6138, ons-
kiv(at)suomi24.fi. Lisätietoja löytyy tapahtuman nettisivulta: www.suomimeloo.fi 
 
 
 
MELONTARETKI PYHÄSELÄN LÄHISAARISTOSSA 16. - 17.6. 
 
Lauantaiaamuna 16.6. Joensuun Kauhojien ja Joensuun Ladun retkimelojat ajavat kajakit 
auton katolla kohti Saariston Puodin rantaa, osoite Saaristontie 25, Tutjunniemi. Puodis-
sa juomme aamukahvit, päätämme tarkemman retkisuunnitelma tuuliennusteen  ja melo-
jien intressien perusteella. Jänisselkä, Paksuniemi, Tikansaari, Suursaari, Matinsaari, Peso-
lansaari tulevat zoomatuksi alkukesän heleässä vihreydessä.  
 
Arvioitu melontamatka on yhteensä 65 km. Varustaudu telttayöpymiseen, omiin ret-
kieväisiin, sään mukaisiin varusteisiin, uintiin ja myös lyhyeen kesäyön melontaan ja tai-
koihin.  
 
Kokoontuminen Joensuun kauhojien vajalla Hasanniemessä lauantaina klo 8:00. Ilmoit-
tautuessasi kerro onko käytettävissä auto, kattotelineet/peräkärri. Matkakustannukset 
jaetaan autokunnittain. 
 
Ilmoittautumiset 10.6. mennessä: Katri Tiainen, p. 050 495 4855 
 
 

http://www.suomimeloo.fi/
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LEIRIPÄIVÄT 2012 ENONKOSKELLA  26. 6. – 1.7. 
 
Suomen Ladun valtakunnalliset leiripäivät järjestetään tänä vuonna Enonkoskella. 
 
Ohjelma on laaja ja monipuolinen: yhtä aikaa pyörivästä ohjelmatarjonnasta on valittava-
na monenlaista mukavaa. Tarkemmin http://www.suomenlatu.org/leiripaivat/  
 
Joensuun Latu ei yhdistyksenä tai isolla porukalla osallistu leiripäiville. Matkaan lähtijöille 
maksamme jäsenten osallistumismaksun. 
 
Yhdyshenkilö: Martti Ossi, martti.ossi(at)pp.inet.fi tai p. 040 536 7298. 
 
 
 
MELONTARETKI  ITÄISELLE  SUOMENLAHDELLE  30.6. - 8.7. 
 
Joensuun Kauhojat ja Joensuun Latu järjestävät viikon melontaretken Itäisen Suomen-
lahden avariin maisemiin 30.6. - 8.7. 
 
Jos sää on suotuisa, on tarkoitus ulottaa retki Itäisen Suomenlahden kansallispuiston au-
keille vesille, jotka ovat vertaansa vailla olevan komeita. Harvahkoa matalaa ulkosaaris-
toa, jossa on kuitenkin muutama asuttukin isompi saari. Luontokohteita on vaikka kuin-
ka paljon.  
 
Tauko- ja leiripaikkoina käytämme veneilijöiden rantautumispaikkoja, joissa on sekä tu-
lenteko- että telttailumahdollisuus. Sisäsaaristossa on mökkiasutusta ja kansallispuistossa 
telttailukielto osoitettuja paikkoja lukuun ottamatta.  
 
Joukko jakaantuu heti alusta lähtien kahteen ryhmään melontakokemuksen ja –halujen 
mukaan. Retkimelojat melovat 15-25 km päivässä ja kulkevat turvallisesti saariston suo-
jassa.  ”Reipas” ryhmä meloo päivässä 30-40 km, sen tavoitteena on vetäjän mukaan kul-
kea kaukana rannoista ja tutustua kansallispuistoon.  
 
Alue on niin laaja ja sään merkitys suuri, ettei reittiä kannata suunnitella etukäteen muu-
ten kuin tutustumalla parhaisiin kohteisiin. Lisätietoa  
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/itainensuomenlahti . 
 
Lähtöpaikka voi olla esim. Virolahti, Hamina, Kotka tai Loviisa – sekin päätetään vasta 
lähdön kynnyksellä. Takaisin palaamme samaan paikkaan, mutta jos rantaudumme vaik-
kapa Itä-länsi-akselilla vastakkaiseen päähän, voi autot hakea bussikyydillä. 
 
Reippaan ryhmän vetäjä Kalle Ojatalo: Kelistä riippuen saatamme pysytellä rannikon läheisyydes-
sä saariston suojassa, mutta ensisijaisena tavoitteena on harrastaa avomerimelontaa kaukana rannois-
ta, ulkosaarista mainittakoon Tammio ja Haapasaari, joilla käydään kelin salliessa. Joka tapaukses-
sa melomaan ollaan menossa ja päivämatkat ovat siinä 40 km hujakoilla, joskus ali, joskus yli. Aal-
lokkoakin pitäisi sietää hieman. Puolen metrin maininkia saatetaan ajoittain meloa. Tällä seuramat-

http://www.suomenlatu.org/leiripaivat/
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/itainensuomenlahti/Sivut/Default.aspx
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kalla noudatetaan Kauhojien vakiintuneita käytäntöjä, eli riskejä ei kuitenkaan suuremmin oteta. 
Melomaan lähdetään aamuisin 9:00, virkamiehen ruokatunti pidetään puolelta päivin ja illalla tullaan 
leiriin kun päästään. Ruoat ja telttamajoittautumisen voi hoitaa vapaasti kimpassa tai omin nok-
kinensa. Kolmen/neljän päivän vedet pitää kuljettaa kajakissa. Välipäivä tai kaksi saatetaan pitää 
melonnasta kelin/nähtävyyksien vuoksi. Kilometrit eivät ole ykkösasia vetäjälle. 
 
Matkustamme ja siirrämme melontakaluston yhteiskyydeillä Joensuusta lähtöpaikkaan. 
Ladulla on perävaunu ja siihen kajakkiteline, Kauhojilla teline. Kyytiläiset sopivat kuskin 
kanssa korvauksista. Latu perii perävaunusta pienen vuokran, joka tasataan osallistujien 
kesken. Muut järjestelyt ja varusteet jokainen hoitaa itse. Ladulla on sekä melontakalustoa 
että retkivarusteita vuokrattavana. 
 
Järjestelyistä vastaa ja reipasta ryhmää vetää Kalle Ojatalo ja retkiryhmää Matti Nylander.  
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Kalle Ojatalo, p. 050 587 9430, ojatalo(at)student.uef.fi.  
 
 
 
 
PÄIVÄRETKIEN VIIKKO MUONIOSSA 14. - 21.7. 

 
Retkiviikko on suunniteltu sellaiseksi, että siihen voi osallistua vaikka koko suku vauvasta 
vaariin ja mummuun. Maisemat tarjoavat mahdollisuuden kaikille sopiviin ja leppoisiin 
päiväretkiin. Alueelta löytyy helppokulkuisia polkuja, jotka nousevat ylös tuntureille me-
nimmepä sitten Pallaksen keroille, Keimiötunturille tai ihailemaan koko kerokomeutta 
Särkitunturin laelle. Myös pieni porokämppä Sammaltunturin kainalossa odottaa nuo-
tiomakkaran paistajien iloista hälinää. 
 
Kuljetamme mukanamme koko Joensuun Ladun melontakaluston, sillä viikon aikana on 
mahdollista meloa monenlaista vettä. Löytyy isompaa Jerisjärven ulappaa, Jerisjärvestä 
Kutunivan kautta Muonion taajamaan laskevaa Jerisjokea mukavine koskenliruineen tai 
jos haluaa hiukan haastetta, läheinen Ounasjoki koskineen tarjoaa sitä. Harvapa on kat-
sellut Pallaksen keroja Pallasjärveltä. Nyt siihen on mahdollisuus. 
 
Mukana on neljä ohjaajaa, josta kaksi huolehtii kävelyttämisestä tuntureilla ja kaksi me-
lontaohjaajaa. Patikoijat jakaantuvat kahteen ryhmään, joista toinen liikkuu riuskemmin 
ja toinen, etenkin lapsille sopiva, kulkee sille sopivaa nopeutta. 
 
Päiväohjelmat ovat rakenteeltaan sellaisia, että bussi vie sekä patikoijat että melojat sopi-
viin kohteisiin ja noutaa porukan. Teemme myös yhden yöretken Sammaltunturin näkö-
alapaikalle ihailemaan keskiyön aurinkoa sellaisena yönä kun se näkyy. 
 
Majoitumme Särkijärven majoille. Majoitustilat ovat hyvät ja talon palvelut todettu laa-
dukkaiksi. 
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Iltaisin viihdytämme itseämme illanvietoilla, joihin kaikki voivat osallistua. Ensin pi-
dämme infon, jossa käsitellään päivän kulkua ja kerrotaan seuraavan päivän retkestä.  
Sitten laulamme ja leikimme ”lapsenmielisesti”. Yhteissaunat lämpiävät Särkijärven ran-
nassa ja yökyöpeleillä on mahdollisuus perhesaunavuoroihin. Rannassa oleva iso kota 
palvelee makkaranpaistajia ja letunvääntäjiä. 
 
Tunturilapin alueella on hyvä ohjelmapalvelutarjonta ja käytämme niitä, jos osallistujia 
löytyy. Ainakin kumilauttasafari Muonion Äijäkoskessa kiinnostanee ja maastopyöräilykin 
onnistuu, mikäli harrastajia löytyy. 
 
Retkiviikolle on bussikuljetus, mutta toki omalla kulkuvälineellä voi tulla. Perillä on mah-
dollisuus bussikyytiin päiväretkille. 
 
Palvelujen hintatiedot: 
Koko viikon täysihoito 350 €/hlö, 6-11v ½-hintaan ja lapset 0-5 vuotta ilmaiseksi. 
Sisältyy aamupala, retkieväät, päivällinen  
Retkikahvit, mehu ja vedet jää asiakkaan itse keitettäväksi. 
 
Majoitusvaihtoehdot: 
6 hengen huoneistot, saunalliset 2-3 pariskuntaa tai 6 henkeä 
4 hengen huoneistot, saunalliset 2 pariskuntaa tai 4 henkilöä 
2 hengen punaiset perinteiset mökit 
Sisältyy liinavaatteet ja loppusiivous 
 
Bussimatkan alustava hinta-arvio on n. 100 €/hlö ja riippuu matkustajamäärästä.  
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.5. mennessä: matti.nylander(at)gmail.com tai 
p. 044 526 1145 
 
Retkiviikolle ilmoittautumisessa/varaamisessa, maksamisessa ja peruuttamisessa noudate-
taan Joensuun Latu Ry:n matkaehtoja. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje, varaus- ja 
loppumaksutiedot sekä peruutusehdot hyvissä ajoin ennen matkaa. Kirjeessä kerrotaan 
kaikki tarpeellinen tieto viikon tarpeisiin. 
 
Vetäjinä viikolla toimivat: 
Jaana Kalajoki 
Matti Nylander 
Maija Penttinen 
Onni Voutilainen 
 
Hyödyllistä tietoa netistä löytyy mm. www.luontoon.fi ja sieltä Pallas-Yllästunturin kan-
sallispuiston palvelut karttoineen www.sarkijarvenmajat.fi 
Kartta painettuna: Pallas-Keimiö ulkoilukartta 1:50000 
 
 
 

http://www.luontoon.fi/
http://www.sarkijarvenmajat.fi/
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MELONTARETKI  LINNANSAAREN  KANSALLISPUISTOON  20. - 22.7. 
 
Harrastuksen juuri aloittaneilla ja peruskurssin käyneillä on korkea kynnys lähteä retkelle 
melomaan. Juuri retket ovat lajin paras anti. Johdetulla retkellä paitsi pääsee komeisiin 
paikkoihin turvallisesti ja mukavassa porukassa, myös saa oppia ja kokemusta lajin vaati-
muksista. 
 
Järjestämme aloittelijoille ja juuri peruskurssin käyneille suunnatun retken Linnansaaren 
kansallispuistoon.  Se sijaitsee Savonlinnan, Varkauden ja Rantasalmen alueella reilun 
tunnin ajomatkan päässä Joensuusta. Maisema on ihana, vedet ovat pääosin suojaisia. 
Leiripaikkoja on paljon. Norpan voi nähdä. Nähtävyydet käydään katsomassa ja luonto-
polut kuljetaan.  
 
Alue on laaja, mutta tarkoitus ei ole ahnehtia kilometrejä, vaan melomme sopivan lyhyitä 
päivämatkoja, jotta aikaa jää kansallispuistoon tutustumiseen ja jutusteluun. Päivämatkat 
ovat alle 20 km. Tietenkin porukka voi päättää toisinkin. 
 
Lähdemme Joensuusta Hasanniemestä yhteisillä autokyydeillä perjantai-iltana. Laskeu-
dumme veteen Oravissa ja melomme muutaman kilometrin ensimmäiselle yöpymispai-
kalle pääsaareen. Lauantaina – sunnuntaina kiertelemme saariston suojassa, katselemme 
paikkoja, pidämme tiuhaan taukoja ja tutustumme puiston kohteisiin. Palaamme sunnun-
tai-iltana aikaisin monta kokemusta rikkaampina. 
 
Retki on tarkoitettu ensisijaisesti tämän ja viime vuoden peruskurssin käyneille, mutta 
muutkin aloittelijoiksi itsensä kokevat voivat tulla mukaan. Vetäjinä on kokeneita Ladun 
ja Kauhojien melojia, jotka sekä vastaavat turvallisuudesta että vastaavat mihin tahansa 
kysymykseen. 
 
Kalustoa on rajallisesti, joten etusija on kurssin käyneillä. Ladun jäsenet voivat vuokrata 
omia tai Kauhojien kajakkeja 30 € viikonloppuhinnalla. Tarvitessa voi vuokrata myös 
teltan ym retkivarustusta. Kauhojien jäsenet käyttävät kalustoa omien käyttösääntöjensä 
mukaan. 
 
Kuljemme mahdollisimman harvoilla autoilla, lähtö Joensuusta perjantaina töiden päätyt-
tyä. Ladun peräkärryllä ja kuljetustelineellä saamme kaluston kulkemaan tehokkaasti. La-
tu perii siitä pienen vuokran. Muuten autokunnat sopivat kustannukset keskenään.  
 
Retken vetää Eero Oura. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: eero.oura(at)pkssk.f,  
p. 045 620 8551. Lisää tietoa puistosta www.luontoon.fi  Linnansaari 
 
 
 
KARELIASOUTU 24. - 27.7. 

Karelia-Soutu on Suomen pisin retkisoutu, joka on kerännyt jo 28 kertaa kansainvälisen 
joukon soutajia ja melojia nauttimaan kesäisestä Pohjois-Karjalan erämaaluonnosta. Mu-

http://www.luontoon.fi/
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kana on ollut yksinsoutajia, parisoutajia, perheitä, soutuporukoita ja joukkueita, jotka 
vaihtavat miehistöä jokaiselle osuudelle. Upeita joki- ja järvimaisemia kertyy pienvenerei-
tille 205 km ja kirkkovenereiteille 147 km.  

Pienvenesoutajat ja melojat lähtevät matkaan Ilomantsin Mutalahdesta sunnuntaina 22.7, 
kirkkovenesoutajat aloittavat Lieksasta tiistaiaamuna 24.7. Soutureitit yhtyivät Enossa ja 
molempien reittien soutajat päättivät urakkansa ensi kerran Joensuuhun perjantaina 27.7. 

Joensuun Ladun jäsenillä on mahdollisuus päästä mukaan soutamaan Future Clubin 
kirkkoveneeseen. Mahdollista on soutaa koko matka tai vain päivä. 
 
Lisätietoja: Toivo Turunen, p. 0400 375 070, toivo.turunen(at)futurefreetime.fi 

Soudun kotisivut: http://www.kareliasoutu.fi/  
 
 

 
KESÄVAELLUS  LEMMENJOEN  KANSALLISPUISTOON 4. - 11.8. 
 
Lemmenjoki on Suomen suurin kansallispuisto, ja se on myös Euroopan laajimpia tiet-
tömiä ja asumattomia metsäerämaita.  Alueen maisemassa vaihtelevat lukuisat suuret joet 
ja niiden väliset metsä-, tunturi- ja suoalueet. Puiston keskiosaa hallitsee yli 70 km pitkä 
Lemmenjoki, ja sitä ympäröivät Maaresta- ja Viipustunturit. Lemmenjokilaakson rinteitä 
verhoaa ikivanha mäntymetsä mutta pohjoisuudesta johtuen puiston valtapuu on tuntu-
rikoivu. Pohjoisosan soilla voi nähdä turpeen peittämiä jääkumpuja eli palsoja. Lemmen-
joen erämaaluonteesta kertovat kohtalaisen vakaat karhu- ja maakotkakannat. Myös hir-
viä on runsaasti. Tunturipaljakalla elää myös harvinainen kiiruna. 
 
Jokilaaksot ovat olleet suosittuja asuinpaikkoja esihistoriallisista ajoista lähtien. Kansallis-
puiston alueelta on löydetty noin 700 pyyntikuoppaa, joiden avulla saalistettiin villipeuro-
ja 1800-luvulle saakka. Pysyvä asutus tuli vasta poronhoidon mukana. Vanhoja saamelais-
ten asuinkenttiä on puiston reunamilla Sotkajärvellä ja Sallivaarassa. Nykyään suurin osa 
alueesta kuuluu Sallivaaran paliskuntaan.  
 
Ensimmäiset kullankaivajat tulivat Lemmenjoelle jo viime vuosisadan alussa. Varsinainen 
kultaryntäys tapahtui vasta sodan jälkeen 1940-luvulla.  Koneellista kullankaivua kokeil-
tiin ensimmäisen kerran 1950-luvun alussa. Ravadasjärveltä Jäkälä-äytsin kautta Kulta-
haminaan kulkeva merkitty polku kulkee eri-ikäisten kultavaltausten kautta. 
 
Alueen keskeisimmät nähtävyydet ovat Lemmenjokilaakso, Ravadaskönkään vesiputous 
ja kulta-alueen historia. Lemmenjokilaaksossa ja kulta-alueella retkeilyä helpottavat mer-
kityt reitit, autio- ja vuokratuvat sekä tulentekopaikat. 
 
Reittivaihtoehtoja on useita. Vähimmillään pääsee kulkemalla venekyydillä Ravadasjärvel-
le (15 km) ja kiertämällä sieltä Morgamojan Kultalan ja Kultasataman kautta takaisin Ra-

http://www.kareliasoutu.fi/
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vadasjärvelle (27 km). Njurgalahden lähtöpaikalle pääsee taas veneellä. Jättämällä vene-
kyydit pois vaellukselle tulee pituutta 57 km. Lisää haastetta on tarjolla lähituntureiden 
huiputuksilla ja kullankaivuuseen tutustumisella. 
 
Matka soveltuu omatoimiretkeilijöille, perusvaeltajille ja aloitteleville. Päiväretkeilijöille 
löytyy viikkomajoitusta Njurgalahdesta. Alueen yrittäjiltä voi vuokrata kanootteja. Myös 
voi jäädä omalle retkelle jonnekin matkan varrelle. 
 
Matkan hinta on Ladun jäsenille 175 € (ei-jäsenille 195 €), josta maksetaan ilmoittautumi-
sen yhteydessä varausmaksuna 70 €, loppusumma heinäkuussa. Hinta sisältää bussimat-
kat Joensuusta Nurmeksen kautta Lemmenjoelle sekä vaelluksen jälkeisen yöpymisen 10. 
- 11.8. Ahkun Tuvassa (sauna, poronkäristysateria, majoitus 4-hengen huoneissa ja aami-
ainen). Kukin huolehtii itse matkapäivien - menopäivä la 4.8. ja paluupäivä la 11.8. - ja 
vaelluksen ajan ruokailuista. 
 
Retkiruokiin ja retkeilyn perusasioihin saa lisätietoja mm. toukokuun retkiruoka- ja ret-
keilykurssilta. Tarvittaessa pidämme lähtijöiden yhteispalaverin kesäkuussa. Joensuun 
Latu lainaa jäsenilleen retkeilyvarusteita. 
 
Ilmoittautuneet saavat tarkemmat varuste- yms. tiedot retkikirjeessä kesäkuussa.  
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä matkan oppaille: 
Maija Penttinen, p. 040 758 6814 tai Alpo Juvonen, p. 050 512 1432. 
 

 
 

KUUTAMOMELONTA  KUORINGALLA  31.8. 
 
Työviikon viimeisen työpäivän jälkeen on mielenkiintoista lähteä iltamelonnalle täyskuun 
valaisemalle Kuorinka-järvelle Liperissä. Kalenterin mukaan tällöin on täysikuu, elleivät 
pilvet pimennä sen romanttista valoa. Joka tapauksessa lähdemme  reissuun Hasannie-
men kanoottivajaltamme klo 18 ja palaamme puolen yön maissa takaisin. 
       
Melomme pitkin Kuoringan pintaa, välillä käymme maissa tauolla, missä tulilla 
voi keitellä kuumat juomat,  paistella makkaraa tai muuta hyvää. Ja nautimme tietenkin  
toistemme laadukkaasta seurasta. Serenadien ja muiden laulujen esittäminen soolona  
tai useamman äänen yhtyeenä on reissulla toivottava. 
 
Kustannuksia kuutamomelonnasta tulee ainoastaan kanoottien kuljetuksen, noin 5 € ja 
kimppakyytien osalta. 
 
Ilmoittautumiset 26.8. mennessä: Onni Voutilaiselle, p. 050 365 6138, 
onskiv(at)suomi24.fi. 
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RETKEILYVARUSTEIDEN VUOKRAHINTOIHIN KOROTUS 
 
 
Joensuun Ladun jäsenet retkeilevät paljon, se on yhdistyksen laajin toimintamuoto. Ret-
keilyharrastuksen helpottamiseksi meillä on iso valikoima erilaisia välineitä, jotka on tar-
koitettu jäsenten laina- ja kokeilukäyttöön. Kun ei vielä tiedä, mitä ja minkä tasoisia väli-
neitä tarvitsee, voi ne vuokrata Ladulta.  
 
Välinevalikoima on laaja ja sitä on kasvatettu jatkuvasti. Jotkut ovat kestosuosikkeja – 
teltoilla ja rinkoilla on kysyntää jatkuvasti ja ympäri vuoden. Niitä on paljon ja erilaisia, 
mutta siitä huolimatta ne vaihdetaan joskus käyttäjältä toiselle lennossa – varaston ovella 
ilman hetkenkään lojumista hyllyllä. Joillakin – esim. ahkioilla ja kanooteilla – sesonki on 
rajallisempi, mutta hetkellisesti sitäkin vilkkaampi. Yhtenä kevättalven viikkona saattavat 
esim. kaikki 16 ahkiota olla yhtä aikaa liikkeellä. 
 
Laadukkaat välineet ovat arvokkaita, mutta yhteiskäytössä suosimme ”parhaita”. Ne kes-
tävät kulutusta ja antavat lainaajalle tuntuman siitä, miten laadukas väline toimii. Vikoja 
tulee ja välineet kuluvat. Aiheutetut viat on vuokraaja korjannut, mutta normaalin kulu-
misenkin vuoksi niitä on huollettava ja aikanaan uusittava.  
 
Korvaus / vuokra on ollut tavattoman edullinen, ellei naurettavan halpa: välineestä riip-
puen 5 tai 10 €, vain melontakalustosta enemmän. Tällä olemme ylpeilleet, mutta toisaal-
ta tiedossa on ollut, etteivät vuokrahinnat kata läheskään kustannuksia. 
 
Johtokunta teki kunnon kustannuslaskennan ja totesi, että välinevuokraus on raskaasti 
”tappiollista” – kun kaikki kulut kohdistetaan tarkasti välineeseen ja lasketaan yhden 
käyttökerran hinta, on se monta kertaa perusvuokraa hinnakkaampi. Vaikka päätimme 
korottaa maksut kerralla melkein kaksinkertaisiksi, Latu silti sponsoroi voimakkaasti jä-
senten retkeilyä ja lainaustoimintaa. Hyvä niin! Näin saamme vähän enemmän kuluja pei-
tettyä, ja meillä on paremmin varaa korjata välineitä ja tarpeen mukaan hankkia uusia.  
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RETKEILY- JA LIIKUNTAVÄLINEIDEN VUOKRAUS 
 
Joensuun Ladulla on jäsenetuna tarjota huomattava määrä lainattavia retkeilyvarusteita.  
Voit vuokrata edullisesti kalliimpia tai harvemmin tarvittavia välineitä lyhytaikaiseen hen-
kilökohtaiseen käyttöön. Kun aikanaan tulee harkittavaksi omien varusteiden osto, on 
kunnon varusteiden kokeilun jälkeen niitä hankkiessa monta kokemusta viisaampi. 
 
Lainaaminen on ollut kiitettävän vilkasta, välillä hittiartikkelit teltat eivät ole ehtineet va-
raston hyllylle asti, vaan niitä on vaihdettu pihalla ”lennossa”. Jotta kajakit liikkuisivat 
entistä enemmän, olemme vuokranneet niille vajan Hasanniemestä veden ääreltä. 
 
Varastoa täydennetään kysynnän mukaan jatkuvasti. Säännöt ovat seuraavat: 

 Retkeilyvarusteilla edistetään jäsenistön retkeilytoimintaa ja –harrastusta. 
 Varusteita lainataan jäsenetuna vain henkilökohtaiseen käyttöön, yhtä käyttö-

kertaa varten kerrallaan. Tarvittaessa on voitava näyttää Joensuun Ladun jäse-
nyys toteen 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 rikkoutumises-

ta tai katoamisesta, korjaa tai hankkii tarvittaessa uuden.  
 Varusteiden lainaamisesta huolehtii johtokunnan nimeämä työryhmä. 
 Lainaushinnat ovat : 

o yleinen lainausmaksu 10 € 
o ahkion tai teltan laina 20 €/ viikonloppu-viikko 
o kajakit/kanootit 20 € päiväksi, 30 € viikonlopuksi, 50 € viikoksi.  

 
Varasto sijaitsee Sepänkatu 44 A, pihan puolella. Kajakit ovat Hasanniemen kahvilan 
puoleisessa rantavajassa. 
 
Vuonna 2011 on hankittu paljon uutta, aivan uutena peräkärry – riittävän iso ja telikärry 
AKU350, jolla esim. melontakalustoa kulkee kerralla iso määrä. Peräkärrykin on jäsenten 
vuokrattavissa retkeily- ja siistiin siviilikäyttöön. Ei betonimyllyn kuljetukseen. Lainahin-
nat 40 €/pv, 80 €/viikonloppu ja 250 €/vko. 
 
 
Voit nähdä välineen tai varusteen varaustilanteen Ladun nettisivuilta ja varata sieltä sopi-
van: www.suomenlatu.fi/joensuunlatu--> varusteet --> lainaus- ja varaustilanne. 
 
 
 
Lainauksista voit myös sopia: 
Martti Ossi  p. 040 536 7298 Pirjo Saukkonen p. 040 509 0705 
Titta Rouvinen p. 040 564 1717      Matti Nylander p. 044 526 1145 
Eero Oura p. 045 260 8551 Onni Voutilainen p. 050 365 6138 

http://www.suomenlatu.fi/joensuunlatu
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RETKEILYVARUSTEET  
KPL TAVARA 
 

 1. Hiihtovarusteet 
5 retkisukset, suomupohja 
2 Telemark-sukset + sauvat 

 
 2. Lumikengät  
8 lumikengät TSL 
10  lumikengät Tubbs, kokoja S, M, L 
4 lumikengät Snow Fox 
1 lumikengät Alposet 
7 
 

retkiluistimet Arctic Experience 
(2 retkisitein) 

 
 3. Ahkiot 
  14 ahkio (lasikuitu, alumiiniaisat) 

4 ahkio (PET-muovi, lasikuituaisat) 
1 lapsen vetoahkio Savotta 

 
 4. Rinkat 
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 

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 Wind-

sack 3:lle 
 
 
 
 

 
 6. Kanootit ja veneet 
   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 muut-
kin välineet. 

  
 7. Muut retkivälineet 

2 tenttukeitin + välineet 
3 kaasukeitin + välineet 
1  retkisaha, lapio 
2 sykemittari Polar 
2 askelmittari 
1 hyötykasvikuivuri Evermat 
1 peräkärry AKU 350 
 8. Kävelysauvat, 110-135 cm  

52 
1 

Exel  
Karhu  
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JOENSUUN LADUN JÄSENMAKSUT  v. 2012 
 
 
1. jäsen 22 € 
Rinnakkaisjäsen 13 € 
Perhemaksu (kattaa kaikki perheenjäsenet) 27 € 
Nuorisojäsen 9 € 
Yhteisöhenkilöjäsen 25 € 
Kannatusjäsen 100 € 
 
 
JÄSENEDUT: 
 
Suomen Ladun jäsenetuina saat mm. 6 kertaa vuodessa ilmestyvän  ”Latu ja Polku”-
lehden sekä alennusta mm. Kiilopään tunturikeskuksessa, Kilpisjärven  Retkeilykeskuk-
sen, Hotelli Jeriksen ja Pyhätunturi Oy:n majoituksista, Karttakeskuksen karttatuotteista, 
Partiokaupan ja Retkiaitan tuotteista, Welhonpesän ja Trekki-nettikau-pan tuotteista, 
Hertz autovuokraamosta sekä Fenno-optikkoliikeketjun tuotteista, Ruotsin STF:n ja 
Norjan  DNT:n tunturimajojen käyttöoikeuden, Autoliiton kansainvälisen leirintäkortin. 
Tarkemmin http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/jasenedut/  
 
Suomen Ladun jäsenetujen lisäksi Joensuun Ladun jäsenkortilla saa alennuksia mm. 
Sportia Setusta, Joensuun Intersportista, Eräurheilusta, Sportia-liikkeistä, MT-Bike:sta, 
Pohjois-Karjalan maanmittaustoimistosta hankituista kartoista sekä EcoBeauty kauneus-
hoitolasta.  
 
 
JOENSUUN LADUN JOHTOKUNTA V. 2012 
Puheenjohtaja Eero Oura 
Varapuheenjohtaja Pirjo Saukkonen 
Sihteeri Kirsi Karjalainen 
Jäsenet Tyyne Laitinen, Eila Partanen, Titta Rou-

vinen, Onni Voutilainen ja Maija Pentti-
nen. 

Varajäsenet Martti Ossi ja Aarno Pitkänen 
 
 

Seuraavassa jäsentiedotteessa tarkemmin syyskauden tapahtumista! 
 

Lisätietoa tapahtumista Ladun nettisivuilla: www.suomenlatu.fi/joensuunlatu 
 
 
 

HYVÄÄ LIIKUNNALLISTA VUOTTA 2012! 

http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/jasenedut/
http://www.suomenlatu.fi/joensuunlatu
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