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Julkaisija                                    
Ounasvaar an Latu r y.               
Vartiokatu 11-13 A              
96100 ROVANIEMI                  
Gsm 040 573 9855  
Email: ounasvaaranla-
tu@gmail.com              
www.suomenlatu.fi/
ounasvaaranlatu 

 

 

 

Valokuvat                                            

Raili Arvio                                     
Anter o Karvinen                      
Eero Kukkonen                          
Lilja Hiltunen                                
Seppo Arvi o 

 

OuLa ry:n tiedote jaetaan                                  
3 krt/vuosi:                                                        
- 1/2009   tammi kuu                                        
- 2/2009   toukokuu                                         
- 3/2009   el okuu 

Tiedotetta ei toimiteta jäsenille, 
joilla on j äsenmaksu maksamatta 
ilmestymispäi vään mennessä. 

 

Ilmoitusmyyntihinnat:                                       
- 1/1   120 mm x 165 mm    250 € 
            takakansi 300 €                                
- 1/2   120 mm x 80 mm      200 €           
- 1/4   120 mm x 20 mm      100 € 

HUOM!                                                                     
Otamme vas taan jäsenistöltä 
omia kirjoituksia ja ilmoituksia. 
Riippuen ilmoitusten sisällös tä 
perimme ilmoitusmyyntihinnan. 

Päätoimittaja                                                  
Seppo Arvi o 

Painopaikka                              
Kopipl us 
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OUNASVAARAN LATU RY. 

Jäsenmaksut v. 2009 

1. jäsen   22 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti 

Perhe   30 € Latu ja Polku –lehti + 2  jäsenkorttia 

Rinnakkaisjäsen 13 € Oulakka + jäsenkortti 

Nuorisojäsen       9 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti      
(alle 19 v.) 

Liittyminen jäseneksi 

• Suomen Latu (jäseneksi rekisteröityminen):                              
marita.lassila@suomenlatu.fi tai puh. 044 722 6314 

• OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com  

• Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä 

Osoitteen muutokset 

• Latu ja Polku -lehden palvelukorti lla 

• OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com  

Jäsenedut 2009 

• Latu ja Polku -lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa 

• Tapaturmavakuutus yhdistyksen järjestämissä ti laisuuksi ssa 

• Suomen Ladun jäsenedut; kts. Latu ja Polku -lehti 

Tiedottaminen 

• Oulakka –jäsentiedote 

• OuLan toimitilat Vartiokatu 11-13 A 

• www.suomenlatu.fi/ounasvaaranlatu 

• Lapin Kansa –lehden urheilumuistio 

• Uusi Rovaniemi –lehden Menoksi –palsta 
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OUNASVAARAN LATU RY. 

Ounasvaaran Latu ry  on perustettu 9.12.1952. Maksaneita jäseniä 
yhdistyksellä on 28.10.2008 tilaston mukaan 1 095 henkilöä. 

HALLITUS 2009 
Puheenjohtaja     

   Arvio Seppo  0400 395 892    seppo.arv io@fcg.f i 

Varapuheenjohtaja 

   Karvinen Antero 0400 395 984    antero.karvinen@gtk.fi 

Sihteeri/OK-koulutusvastaava  

   Oivo Eeva  040 735 5869    eev a.oiv o@rovaniemi.f i 

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri 

   Kukkonen Eero  040 536 6715    eero.kukkonen@lao.fi  

Jäsenet: 

   Hiltunen Lilja  040 508 4926    lilja.hiltunen@lshp.f i 

   Ikäheimonen Tuija 040 775 7353    kaarina.ikaheimonen@luukku.com  

   Kemppainen-Koiv isto Riitta 050 555 5617 riitta.kemppainen-koivis-                   
                to@luukku.com 

   Koivula Marjo  045 675 4843    marjo.koivula@gmail.com 

   Salmela Asko  040 846 6140    asko.salmela@netti.f i 

Varajäsenet:        

   Lehtosalo Aila  040 848 5956     

   Mylly Aira  040 518 3189    aira.my lly@pp.inet.fi 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Talvinen uudenvuoden tervehdys! 

Todellinen jouluisen tunnelman luoja, Metsätontun lyhtyretki, järjestettiin jälleen 1. adventtina. Retken 
suosio on suuri, sillä kahdella eri retkellä oli yhteensä n. 200 osallistujaa. Tällainen epäkaupallinen 
tunnelmointi, tarinointi ja ”tonttuilu” lumisessa metsässä on edelleen kehittämisen arvoinen tapahtuma, 
jonka järjestelyissä voisi olla mukana myös muita halukkaita tahoja - tuumataan asiaa ensi jouluksi. 

Yhdistyksemme syysvuosikokouksessa tehtiin merkittäviä päätöksiä ja hyväksyttiin vuoden 2009 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallitus uudistui, jolloin uusiksi jäseniksi valittiin Riitta Kemppainen-
Koivisto ja Aila Lehtosalo – tervetuloa uusin ajatuksin joukkoomme. Poisjääville Anu Viinikalle ja Outi 
Petreliukselle kiitokset toiminnasta hallituksessa. Lapin latualueen syyspäivillä Hetassa uudeksi yh-
dyshenkilöksi valittiin Aino Koivisto Enontekiöltä - onnea ja menetystä haasteelliseen tehtävään. 
 
Yksi tämän vuoden suuria tavoitteita yhdistyksellemme on Opetusministeriön myöntämän Seuratuen 
avulla ja omalla osuudellamme palkata yhdistyksellemme toimihenkilö, joka hoitaisi monia laajaksi 
paisuneita käytännön asioita kaikilla toimintasektoreillamme. Näin saisimme mukaan toimintojen ja 
jäsentenkin monesti vaatimaa lisää ammattimaisuutta. Samalla hallituksen työskentely voisi keskittyä 
nimenomaan sille kuuluviin asioihin, eikä tapahtumien käytännön ”pyöritys” veisi kohtuuttoman paljon 
aikaa. Yksi mahdollisuus on myös solmia jonkun toisen yhdistyksen kanssa sopimus, jolla palkataan 
yhteisesti toimihenkilö kummankin yhdistyksen palvelukseen sovitulla työaika/palkka –jaolla. Asiaa 
selvitetään eri tahojen kesken kevään aikana. 
 
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asetetun Valionrannan asemakaavaa ja hankkeen suun-
nittelua varten perustetun ohjausryhmän työ käynnistyi viime kesänä kaikkien osapuolten hyvällä 
yhteistyöllä, joten siltä voidaan odottaa hyviä lopputuloksia. Syksyn aikana kansantalouksiin kohdistu-
nut globaali taantuma on yllättäen muuttanut yleisesti monella taholla ja monissa hankkeissa asetettu-
ja tavoitteita. Vaikuttaako tämä yleinen taloudellisen tilanteen muutos ja sen mukanaan tuoma selvä 
varovaisuus hankkeiden eteenpäin viemisessä Valionrannan kokonaishankkeen valmisteluun jotenkin, 
ei ole vielä vuodenvaihteessa selvillä.  
 
Voidaan todeta, että nykyinen taloudellinen tilanne on todella haastava myös Valionrannan hankkeelle. 
Toivottavasti jo lähtötilanteessa havaittu positiivisuus hankkeen etenemisestä pysyy voimassa, vaikka 
haasteet ovatkin suuret. Maankäytön suunnitelmien laatiminen kestää lainvoimaisten kaavojen saami-
seksi vähintään vuoden ja muukin suunnittelu vie oman aikansa. Kuinka pitkä tämä taloudellinen taan-
tuma on, selvinnee tämän vuoden aikana. Tilanteen muutos uudelle myönteiselle talouden kehitykselle 
on joka tapauksessa edessä, ennemmin tai myöhemmin. Nyt olisi hyvä aika laatia kaikki tarvittavat 
suunnitelmat valmiiksi, jolloin ne olisivat heti käytössä, kun lopullinen rakentamispäätös tehdään.  
 
Mikäli jostain syystä Valionrannan kokonaishankkeen sisältö tai aikataulu muuttuu tähän asti suunnitel-
lusta, voidaan kysyä eikö oman Koskipuiston luonto– ja terveysliikuntakeskus –hankkeemme valmiste-
lua voida jatkaa voimassa olevan lainvoimaisen asemakaavan pohjalta jo aikaisemmin. Tällöin Valion-
rannan elämyshotellin suunnittelu ja rakentaminen voisi edetä alueellaan erillisen aikataulun mukaan. 
Oman hankkeemme hyväksyt yt suunnitelmat odottavat yksityiskohtaisen jatkosuunnittelun aloitusta.  
 
Aika erikoistahan tässä projektissa on se, että yleisesti hyväksytyn hankkeemme 
maankäytön ja muun suunnittelun aloituksesta monine eri vaiheineen tulee tänä 
vuonna kuluneeksi jo kymmenen vuotta, eikä olla pitemmällä!  
 
54. Napapiirin Hiihto suihkii edelleen mukavassa myötätuulessa ja järjestetään 
14.3.2009, jolloin toivon näkeväni mahdollisimman monen latulaisenkin sivakoi-
massa upeissa hiihtomaastoissamme tai talkoilemassa huoltopisteillä.  

Toimintavuotemme teema on LÄHELTÄ LIIKKUMAAN— liikutaan luonnossa, 
ulkoillaan ja virkistäydytään lähellä oma arkista elinpiiriämme. Suunnatkaamme 
askeleemme ulos lenkille, esim. tutulle Ounasvaaralle tai muille lähiliikunta-
alueille, jotka tarjoavat mainiot mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan ja ulkoi-
luun. Lenkiltä palatessa on aina niin mukava mieli. Tavataan jäsenillassa 29.1. ja 
laduilla ja poluilla tai vaikkapa vuoristovaelluksella!  

Seppo Arvio  
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MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

Latulaisten hyötyliikuntaa 

Oula:n järjestämät marjaretket kaupungin lähistölle olivat suosittuja. 

Elokuussa kävimme  mustikassa 14 latulaisen voimin. Sateisesta ke-
sästä huolimatta mustikkaretkemme sattui sateettomaan päivään ja löy-
simme hyvin aika laadukkaita mustikoita. Marjat kypsyivät hieman myö-
hemmin kuin aikaisempina kesinä, joten jouduimme nousemaan vaaran 
etelärinteeseen löytääksemme kypsiä marjoja. Retki onnistui hyvin ja 
tyytyväiset marjastajat saivatkin sankot täyteen mustikoita. 

Puolukkaretkellä kävimme samassa vaarassa syyskuussa - nyt pohjois-
rinteen uudehkoilla hakkuilla, jossa oli marjoja runsaasti. Jälleen muka-
na oli 14 latulaista ihanassa syyssäässä. Ihastelimme marjojen poimin-
nan lomassa upeita näköaloja vaaran rinteeltä. Jopa aurinkokin kävi 
pilkahtamassa muutamaan otteeseen päivän aikana. Puolukkasaaliim-
me oli yli 300 l, mikä oli poiminta-aikaan verrattuna kelpo saalis. 

Lokakuussa jännitimme hieman pääsemmekö karpaloiden poimintaan 
ennen kuin lumi tulee maahan. Lunta ei kuitenkaan tullut ja kävimme 
karpaloita poimimassa 18 latulaisen voimin. Sää oli hyvinkin vaihteleva, 
kun välil lä satoi räntääkin ja kädet joutuivat koville hieman koleassa 
säässä. Onneksi kuitenkin oli karpaloita aika mukavasti, joten koleus-
kaan ei haitannut. Nuotiolla oli mukava väli llä lämmitellä ja paistaa mak-
karaa ja nauttia muitakin eväitä. Muutamille mukana olleille oli ensim-
mäinen kerta poimia karpaloita ja he olivatkin aika yllättyneitä, että mar-
joja löytyikin. 

Ensi kesänä jat-
kamme marjan-
poimintaa ja tie-
tenkin toivomme 
hyviä säitä ja run-
sasta marjavuot-
ta. 

Kiitoksia mukana 
olleille mukavasta 
poimintaseurasta! 

T. Asko                                                                                     
  
  
   Kuv a. Iloisia karpaloretkeläisiä taukotulilla. 
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OuLa:n jaostot: (jaostosta vastaava mainittu ensin) 

• Avanto, ”Hilehiset”: Lilja Hiltunen, Martti Juopperi, Matti Järv inen, 
Eero Kukkonen ja Eeva Oivo. 

• Kiilopään Oula A –osake:  Antero Karvinen ja Seppo Arvio. 

• Lentopallo: Antero Karvinen, Juha Kinnunen ja Kai Lohela. 

• Napapiirin Hiihto: Seppo Arvio, Antero Karvinen, Marjo Koiv ula, Eero 
Kukkonen, Tuomo Könönen, Kirsi-Maria Petrelius, Riitta Kemppainen-Koivisto 
ja Pasi Jurmu. 

• Nuoriso: Riitta Kemppainen-Koivisto 

• Perheliikunta: Tuija Ikäheimonen, Tuula Kukkonen, Eev a Oiv o, Anu 
Viinikka ja Riitta Kemppainen-Koivisto. 

• Retkeily: Asko Salmela, Seppo Arvio, Antero Karv inen, Eero Kukkonen, 
Erkki Kumpula ja Anu Viinikka. 

• Sauvakävely: Tuula Kukkonen ja Tuija Ikäheimonen. 

• Tiedotus: Marjo Koivula ja Seppo Arvio. 

• Uudisrakennus: Eero Kukkonen, Seppo Arvio, Antero Karv inen ja Aila 
Lehtosalo. 

Tule mukaan jaostojen aktiiviseen toimintaan. Uusia raik-
kaita ajatuksia otetaan vastaan  - ota yhteys jaoston vastaa-
vaan! 

                                      

liittokokous, Tuusul a                                                                         

retki (Rovani emen l ähi ympäristö)                                                                                                        
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MUITA TAPAHTUMIA 

Kaikki OuLa:n jäsenet ovat tervetulleita myös Suomen Ladun ja Lapin 
latualueen tapahtumiin; tässä muutamia!                                                                      
- 6.-8.2.  SM-avantouinti, Imatra                                                                           
- 28.2.   Valtakunnallinen laturetki, Kuusamo                                                       
- 18.-19.4. SuLa:n kevätpäivät ja –liittokokous, Tuusul a                                                                        
- toukokuu Lapi n latualueen kevätpäi vät ja koulutustilaisuus, Muonio                           
- 26.-28.6. SuLa:n 52. leiripäi vät, Lappeenranta                                                    
- 3.-6.9.  ”Peuran polku” -EräSM, Reisjär vi                                                           
- syyskuu  Maakuntaretket,  Lappi                                                                          
- lokakuu  Lapi n latualueen syyskokous /Kaamospäi vät,  Sodankylä                      
- 24.-25.10. SL:n syyspäivät ja –liittokokous, Oulu                                                   
- 14.11.  Lapi n latualueen lentopalloturnaus, Rovani emi                         

RETKEILYN TULEVIA TAPAHTUMIA 
- 24.5.  Geokätköil y -päivä yhdessä perheliikuntaj:n ja nuorisojaos ton kanssa             
- 6.6.   Päi väretki l ähialueelle yhdessä perheliikuntajaoston kanssa                
- 12.-14.6. Melontavaellus  (kohde avoin)                                                                
- kesäkuu  Kesävaellus (Mari vaar a - Vongoi va)                                                      
- 16.8.  Mustikkaretki (Rovaniemen lähi ympäristö)                                            
- 13.9.  Puolukkaretki (Rovaniemen lähi ympäristö)                                            
- syyskuu  Ruskamelontavaellus ( kohde avoin)                                                                      
- syyskuu  Ruskavaellus (kohde avoi n)                                                                                   
- 11.10.  Karpal oretki (Rovaniemen lähi ympäristö)                                              
- 30.-31.10. Yö laavussa rakoval kealla –retki (Rovani emen l ähi ympäristö)                                                        
- loka-marraskuu Kuva– ja muistelusilta 
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MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

Luonto herätti kiireettömään tunnelmaan Metsätontun lyhtyretkellä 

OuLa:n perinteinen Metsätontturetki 1. adventtina oli hyvän hengen luomisen 
tapahtuma, josta iloitsiv at n. 100 Ounasv aaralle saapunutta joulumielen etsijää 
ja my öhemmin Kolpeneella toiset 100 aikuista, nuorta ja lasta. 

Lumimetsä valloitti kulkijat etsimään kadonnutta Metsätonttua. Tonttupolku ta-
v oitteli salaperäistä tunnelmaa kymmenten ly hty jen v alaistessa polkua ja lapsi-
perheet hiippalakeissaan etsiv ät kadonnutta joulun henkeä luonnon keskeltä. 

Vaikka onneton tonttu olikin unohtanut hiippalakkinsa kuusen oksaan, jättänyt 
majansa vartioimatta ja yrittänyt sekoittaa polulla kulkijoita mutkaisella v erkol-
laan, löysiv ät kaikki avaimet hiljaisuuteen ja pimeyteen. Lapset puristivat jännit-
ty neinä käsissään v alaisev ia ly hty jään, kuka perin-
teistä tallily hty ä, kuka uudempaa pientä tuikkumallis-
ta ja kuka uuden uutukaista ja turvallista led-
v alolyhtyä. Matkalla jouduttiin etsimään tunnustelu-
pussukoista kadonnutta tontun kuksaa, puurolusik-
kaa ja majan av ainta. Pulloihin pakatut kanelin, kar-
demumman ja po-meranssin tuoksut sekoittuiv at 
sieraimissa tutuiksi joulun tunnelmallisiksi tuoksuiksi. 
Pitipä kaikkien vielä v almistaa kuusenkoriste luon-
non materiaaleista ja maistaa tontun metsämajassa 
puolukkaa, piparia ja mussuttaa rusinoita ennen kuin 
pääsi makkaranpaistoon ulkotulille tai piparin maista-
jaisiin tulen lämpöön. 

Riitta Kemppainen-Koivisto    Kuv a. Retkellä Metsätontun jäljillä 

Lapin Latualueen lentopalloturnaus 15.11.2008 Urheiluopistolla 
TULOKSET / B-sarja:                                                                                                          
1. Hannusen Poppoo 1   1   0 3 (97-78)  Mitalit + kiertopal kinto          
2. Geopalli  1   1   0    3 (96-81)  Mitalit                                   
3. M55- oireyhtymä  0   0   2 0 (65-100) Mitalit                                   
C-sarja:                                                                                                                                
1. OuLa 1   2   1   0 5 (143-92) Mitalit + kiertopal kinto          
2. OuLa 2   2   1   0 5 (139-105)  Mitalit                                   
3. Meijän Pallo  1   1   1 3 (122-130)  Mitalit                                   
4. Tityt    0   0   3 0 (  57-150)   

Arvonnassa onnettaren suosi kit: Kiilopään lomapaketti/
Aulis Karhu, hiihtosauvat/Heimo Tolonen ja Juha Ki nnu-
nen, kävel ysauvat/Pirjo Suoyrjö,  sauvapussi+vyölaukku/
Aulis Karhu ja Kai Lohel a, Relaxant-tuotteita/Teemu Nis-
kanen, Maisa Kinnunen, Matti Tolppinen, Aila Kinnunen ja 
Juha Kinnunen.  

Kiitokset mukanaolijoille, tuomareille ja tukijoille!             
Ounasvaar an Latu r y. Lentopallojaosto                    
                Kuva. Tiukkaa taistel ua verkolla 
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AVANTO 

Kuulumisia avannon reunalta  

Avantouimarit ov at jo useita viikkoja saaneet nauttia oikeasta avannosta ja lu-
men v alkaisemasta maisemasta. 

Syyskaudella meillä on ollut v ain kaksi v akituista siivousparia ja joka toinen 
viikko onkin ollut v apaasti jaossa kaikille uimareille, KIITOS kaikille, jotka ovat jo 
kantaneet ”kortensa kekoon” yhteiseksi hyväksi ja v iihtyvyydeksi. Mikäli uusia 
siiv ouspareja ei ilmesty, niin jatkamme samaan malliin, mutta toivoisin vähän 
aktiiv isuutta kaikilta, etteiv ät hommat jäisi yksien ja samojen harteille.  Mitä sit-
ten, jos hekään eivät v iitsi enää …? Aatteleppa ite .. 

Kev ätkauden avaintenmyynti käy nnistyy ma 12.1.2009 klo 17.30-18.30. 
Av aimia myydään maanantaisin 9.3.2009 saakka. 

Hinnat 20 eur + 5 eur av ainpantti tai v iimekauden avain. Opiskelijat ja eläkeläi-
set 15 eur + 5 eur av ainpantti tai v iimekauden av ain. 

Perinteiset KARNEVAALIUINNIT järjestetään taas YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ la 
14.2.2009 klo 17-19. Kaikki joukolla hauskanpitoon ja yhteisuintiin ystävien 
kanssa. Tarjoilua – Arv ontaa – ym. 

Kausi päättyy 25.5.2009 y hteiseen sisätilojen siivoukseen. 

Avantouinnin SM-kisat kilpaillaan Imatralla 6.-8.2.2009. Meiltä on lähdössä 
kisoihin 3 uimaria. Mikäli olet kiinnostunut lähtemään mukaan, ota y hteyttä Lil-
jaan puh. 040-5084926. 

OuLa maksaa jäsenensä osanottomaksun, mutta matka- ja majoituskulut jokai-
nen maksaa itse. Yhteiskyytejä y ritetään järjestää. Rohkeasti mukaan v aan!! 

Talkoorinkiin mahtuu 
aina uusia innokkaita 
jäseniä. Ta lkooty ön 
palkaksi saa ilmaisen 
uintikauden ja iloisen 
mielen sekä muita pie-
niä etuja. 

Nautinnollisia uinteja  
av annossa ja Onnellista 
Uutta Vuotta 2009. 

Pulahdetaan ja hymy il-
lään! 

T. Hilehiset   
       
   Kuv a. Kylmää … kuumaa … ky lmää … - ihanaa! 
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UUDISRAKENNUS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   VALIONRANNAN PROJEKTIN TILANNE 
 
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asetetun Valionrannan asemakaavaa ja 
hankkeen suunnittelua varten perustetun ohj ausr yhmän työ käynnistyi viime kesänä kaik-
kien osapuolten hyvällä yhteistyöllä, j oten siltä voidaan odottaa hyviä l opputuloksia.   
 
Syksyn aikana kansantal ouksiin kohdistunut globaali taantuma on yllättäen muuttanut 
yleises ti monella taholla ja monissa hankkeissa asetettuja tavoitteita.  Vai kuttaako tämä 
yleinen tal oudellisen tilanteen muutos j a sen mukanaan tuoma sel vä var ovaisuus hankkei-
den eteenpäi n viemisessä Valionrannan kokonaishankkeen (Skanska Talonrakennus  
Oy:n/Arinan Kauppa Oy:n/ LUMI –ehdotus elämyshotelliksi ja Ounasvaaran Ladun oman 
arkkitehti kilpailun voittanut LATU –ehdotus  Koski puiston Luonto– j a terveysliikuntakeskuk-
seksi) valmistel uun jotenkin, ei ole viel ä vuodenvaihteessa sel villä.  
 
Valionrannan el ämyshotellin esisopimus Rovani emen kaupungin ja Skanska Talonr aken-
nus  Oy:n/Arinan Kauppa Oy:n kesken on valmisteltavana osapuolten kesken. Ohjausr yh-
män marraskuulle sovittu kokous on siirretty tammikuulle,  jotta em. sopimusasiat olisivat 
valmiit. Esisopimuksen allekirjoittaminen on edellytys, että hankkeen yksityiskohtainen 
arkkitehtoninen j a tekninen suunnittel u voi jatkua. Samoin maankäytön suunnit telu yl eis-
kaavan ja asemakaavan osalta käynnistyy heti esisopimuksen tultua hyväksytyksi.  
 
Voidaan todeta, että nykyinen taloudellinen tilanne on todella haastava myös Valionran-
nan hankkeelle. Toivottavasti  jo lähtötilanteessa havait tu positiivisuus  hankkeen etenemi-
sestä pysyy voimassa, vai kka haasteet ovatkin suuret.  Maankäytön suunnitelmi en l aatimi-
nen kestää lai nvoimaisten kaavoj en saamiseksi vähintään vuoden ja muukin suunnittelu 
vie oman ai kansa. Kuinka pitkä tämä tal oudellinen taantuma on, sel vinnee tämän vuoden 
aikana. Tilanteen muutos  uudelle myönteiselle talouden kehitykselle on joka tapauksessa 
edessä, ennemmin tai myöhemmin. Nyt olisi hyvä ai ka l aati a kai kki tar vittavat suunnitel-
mat valmii ksi, jolloi n ne olisi vat heti käytössä, kun lopullinen rakentamispäätös on tehty.  
 
Mikäli jostai n syystä Valionrannan kokonaishankkeen sisältö tai aikataulu muuttuu tähän 
asti suunnitellusta, voi daan kysyä ei kö oman Koskipuiston l uonto– ja ter veysliikuntakes-
kus –hankkeemme valmistelua voida jatkaa tällä hetkellä voimassa olevan lainvoimaisen 
asemakaavan pohjalta jo ai kaisemmin. Tällöin Valionrannan el ämyshotellin suunnittelu ja 
rakentami nen voisi edetä alueellaan erillisen aikataulunsa mukaan. Oman hankkeemme 
hyväksytyt  suunnitelmat odottavat yksityiskohtaisen jatkosuunnittelun aloitusta.  
 
Aika eri koistahan tässä pr ojektissa on, että yleises ti hyväksytyn hankkeemme maankäy-
tön j a muun suunnittelun aloitukses ta monine eri vaihei neen tulee tänä vuonna kuluneeksi  
jo kymmenen vuotta, ei kä olla pitemmällä!  
 
Seppo 
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VUOKRATTAVANA TARVIKKEITAVUOKRATTAVANA TARVIKKEITAVUOKRATTAVANA TARVIKKEITAVUOKRATTAVANA TARVIKKEITA! 

   OuLa v uokraa retkeilyvälineitä seuraav asti: 

• Ahkio (2 kpl) 3 €/v rk ja 18 €/7 vrk 

• rosnarinkka 2 €/v rk ja 10 €/7 vrk 

• Sopu -elintarv ikekuivuri 5 €/2 vrk 

• sauv akävelysauv oja 2 €/2 h/pari 

 

   Myytävänä Ounasjotos EräSM 2002 -kilpailun v ideotallenteita 5 €/kpl. 

   Vuokra maksetaan OuLan tilille: 800010-1739367 viite nro 1012. 

   Tiedustelut: Seppo Arv io, 0400 395 892 

OULA  A –OSAKE 

 7 

 

RETKEILY  

Lumirakentamisen peruskurssi  
☺  4.2., 6.2. ja 7.2.2009 

Kaikkihan olemme lumitöitä tehneet ja lumiukkoja 
rakentaneet, mutta mitäpä jos ottaisimme hieman 
suuremman haasteen ja rakentaisimme kotipihal-
lemme oikein lumiveistoksen tai useampiakin koko-
talv iseksi iloksemme. Tähän saat valmiudet kurssil-
la, jonka kouluttajana toimii kokenut lumirakentaja 
Eeva Raatikainen. Kurssi on kolmeosainen: ke 4.2. 
klo 18.00 alkaen käymme toimitilassamme (Vartio-
katu 11-13 A) teoriassa läpi perusasiat ja monet 
niksit, pe 6.2. klo 18.00 alkaen muotitamme lumi-
kuutiot Kukanniemessä ja la 7.2. klo 12.00 alkaen 

rakennamme käytännössä lumesta erilaisia ”veistoksia” Kukanniemessä. Kurssi 
sopii kaikille – sinun ei tarvitse olla kuv anveistäjä. Kurssin hinta on 10€ (jäsen) 
ja 20€ (ei-jäsen) ja se maksetaan teoriaosan alussa. Lapsille ja nuorille (alle 19 
v.) kurssi on maksuton. Lisätiedot ja sitovat ilmoittautumiset 28.1. mennessä; 
Seppo Arv io, puh. 0400 395 892. Mukaan pääsee 20 ensiksi ilmoittautunutta! 

Kuutamohiihto, 7.2.2009 ☺ 

Perinteinen kuutamohiihto rauhallisesti tähtiä katsellen ja kuutamoa ihaillen. 
Kääntöpaikassa Mellav aaran laavulla nautitaan kahv ia/teetä ja pullaa. Makkarat 
ja muut eväät jokainen tuo itse mukanaan. Ota mukaan lämmin pusero nuotiolla 
istumista v arten. Kokoonnumme klo 18.30 Mäntyvaarantien ja Pohtimolammen 
ulkoilureitin (ladun) risteykseen, josta lähdemme hiihtämään. Pakkasraja –20°C. 
Retki on maksuton. Tiedustelut: Asko Salmela, puh. 040 846 6140.    

Onnittelut Liisalle ja Anterolle! 

OuLa:n partio, Liisa ja Antero Karvinen, sijoittui upe-
asti II sijalle veteraanisarjassa Erävaelluksen SM-
kilpailussa ”Pärttylin vaelluksella” syyskuussa Sodan-
kylässä. Onnittelut ja halaukset hienosta suorituksesta!  

Tämän vuoden EräSM kisataan Reisjärvellä 3.-6.9.2009. Osallistumme 
”Peuran polku” -vaellukselle niin kilpail ijoina kuin toimitsijoinakin. Tule 
mukaan ja vietä tervastulientuoksuinen kisatuokio mukavassa seuras-

sa!  Tiedustelut: Seppo Arvio, puh. 0400 395 892. 
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”SEITSEMÄN VAARAN LATURETKI”  

               ”OUNASVAARAN SATANEN” 

14.3.2009 klo 8.00 (100 km), klo 10.00 (v apaa, muut 
matkat), klo 10.15 (perinteinen, muut matkat),           
klo 10.15-12.00 (Perhelenkki). Vapaa ja perinteinen 
hiihtotapa. Lähtö ja maali Ounasv aaran stadionilla. 
Itse Joulupukki lähettää hiihtäjät matkaan! 

Napapiirin Hiihto suihkii mukav assa myötätuulessa. Monipuolinen palaute huo-
mioiden hiihtoa on kehitetty edelleen. Himohiihtäjien toiv e pitemmästä matkasta 
saa jatkoa, kun mukana on jälleen 100 km, ”Ounasvaaran Satanen”, Ounas-
v aaran v aativ issa maastoissa. 

Suosittua Perhelenkkiä on uudistettu tehty reitiltään turv allisemmaksi. Kääntö-
paikan laav ulla v oi lasten kanssa v iettää riemuisaa hiihtopäivää makkaranpais-
ton ja kuuman mehun merkeissä. Pitemmillä reiteillä Väiskin laav un maankuulut 
nokipannukahv it ja läty npaisto tervastulilla ov at edelleen ohjelmassa, joten latu-
retkitunnelmaa on ilmassa – reppuselkäisiä hiihtäjiä toiv otaan lisää mukaan. 

Rov aniemen hyväkuntoiset ladut ja upeat hiihtomaastot takaavat sen, että maa-
liin saapuu punaposkisia ja hyväntuulisia hiihtäjiä, jotka ov at saav uttaneet kukin 
kohdalleen asettamansa itsensä voittamisen -tav oitteen. Mitali kaulassa, sau-
nan ja kylpy län puhtaana sekä ravintolaruuasta kylläisenä on mukav a päättää 
nautinnollinen hiihtopäivä. 

54. Napapiirin Hiihto on sopiva tavoite ja samalla myös peruste säännölliselle 
talv iselle kuntoilulle!  

Matkat ja hinnat  31.1. asti 28.2. asti 14.3. asti 

100 km   60 €  70€  80€                  
60 km   40 €  50€  60€                  
40 km   30€  40€  50€                  
20 km   25€  35€  40€                    
8 km Perhelenkki Ei maksua, ei ajanottoa 

S-etukortilla 5€ alennus osallistumismaksuihin helmikuun loppuun asti! 

54. NAPAPIIRIN HIIHTO 
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PERHELIIKUNTA 

PerheMuumihiihtokoulu   
☺ 21.– 22.2.2009 Rovaniemellä. 

Suositun PerheMuumihiihtokoulun 
tavoitteena on koko perheen voimin 
opetella hiihdon (perinteinen) perus-
taitoja, mäenlaskua ja retkeilyä. 
Tuntimäärä 2 x 3 tuntia (la-su). Äidit, 
isät, mummit, vaarit, kummit, tädit, 
sedät lasten mukana yhteiseen op-
piin! Ilmoittautumismaksu 15€/perhe (jäsenet) ja 30€/perhe (ei jäsenet) 
maksetaan 16.2.2009 mennessä OuLa:n til ille 800010-1739367, viite 
3913. Ensimmäinen kokoontuminen la 21.2.2009 klo 10.00 jousiam-
muntaradalla Ounasvaaralla. Pakkasraja -15°C. Mukaan omat eväät 
(voileipää ja lämmitä juomaa). Tied:t ja ilmoittautumiset 16.2. mennessä 
spostil la tuula.kukkonen@gmail.com TERVETULOA KOKO PERHE! 

Aikuisten hiihtokoulu ☺  11.-12.2.2009 klo 18-20 
Nyt kaikki opettelemaan/kertaamaan perinteisen ja luisteluhiihdon tek-
niikoita ja mäenlaskun alkeita sekä voiteluniksejä. Kokoontuminen jou-
siammuntaradalla Ounasvaaralla klo 18.00. Omat välineet. Ilmoittautu-
mismaksu  10€ (jäsen) ja 20€ (ei-jäsen) maksetaan 8.2.2009 mennes-
sä OuLa:n tilil le 800010-1739367, viite 3926. Tiedustelut ja i lmoittautu-
miset 8.2. mennessä spostil la tuula.kukkonen@gmail.com 

Lumikenkäretki  ☺ 1.4.2009 Ounasvaaran maastossa 

Kokoontuminen Urheiluopiston pihalla klo 17.30. Retki on maksuton. 
Omat eväät ja lumikengät (tai lumikenkien vuokra 10€). Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset 29.3. mennessä spostil la tuula.kukkonen@gmail.com 
Lumikenkäily Ounasvaaran talvisissa maastoissa on muuten tosi mah-
tava kokemus - kuukkelitkin varmaan ihmettelevät reippaita retkeläisiä! 

MAASTOHIIHTO JA LUMIKENKÄILY 

OuLa:n retkien vaativuustasoluokitus:                                              
 ☺             päiväretki/tapahtuma                                                                      
 ☺☺          maastoretki/yön yli –retki                                                     
 ☺☺☺      vaellus                                                                         
 ☺☺☺☺  vaativa vaellus   
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SAUVAKÄVELY  

Kävelyklubi - 10000 askelta mukavassa seurassa ... 

Mukavasti käynnistynyt kävelyklubi –toimintamme jatkuu taas lumien 
sulettua. Kävelyhän  on suomalaisen aikuisväestön suosituin liikunta-
harrastus. Kävelylenkkeilyä harrastaa lähes 2 miljoonaa suomalaista. 
Miksi? Kävely on turvall ista, helppoa ja halpaa. Kävelyä voi harrastaa 
monella tavalla; arkisena työmatkakävelynä, reippaana hikilenkkinä, 
sauvoilla tai ilman, luonnossa samoillen, sienestäen ja marjastaen. 

Kävelyklubi  on ohjattu kävely- ja sauvakävelyryhmä, joka kokoaa sa-
manhenkiset yhteen, kannustaa ja opastaa kävelyn ja sauvakävelyn 
harrastamiseen ja toisaalta tehostaa kävely- ja sauvakävelyharjoittelua. 
Kävelyklubin toiminnasta tarkemmin OULAKKA 2/2009:ssä.  

Tiedustelut: Tuula Kukkonen puh. 0400 206 680  

SOLMUJEN SALAISUUS – solmuntekokurssi    ☺ 
17.2.2009 klo 18.00 

Solmuja on ollut niin kauan kuin 
on ollut ihmisiä. Solmuja käytet-
tiin jo tuhansia vuosia sitten asu-
musten rakentamiseen, metsäs-
tykseen, aseisiin ja merenkäyn-
tiin. Luotettaviksi osoittautuneet 
solmut ovat käytössä nykypäi-
vänäkin. Olit sitten maalla, merel-
lä tai ilmassa, niin solmuja tarvi-
taan. Lähes jokaiseen tilantee-
seen on oma solmunsa ja erilaisia köysiä on monia. Oikean solmun 
valitseminen voi olla vaikeaa ja hyväkin solmu voi olla yhtä tyhjän kans-
sa väärässä ti lanteessa. Solmuja voit solmia omaksi huviksi tai hyödyk-
si. Hyvät solmut säästävät aikaa ja rahaa!  

Haluatko kerrata vanhoja ja oppia uusia solmuja?! Solmujen saloihin 
perehtynyt Oula-Matti Peltonen kertoo ja opastaa monista hyvistä sol-
muista, joita kurssilaiset itsekin voivat solmia. Kokoonnumme toimitilas-
samme (Vartiokatu 11-13 A) klo 18.00. Ilmoittautumismaksu 10€ (jäsen) 
ja 20€ (ei-jäsen) maksetaan 10.2.2009 mennessä OuLa:n til ille 800010-
1739367, viite 3900. Tiedustelut: Seppo Arvio, puh. 0400 395 892. 
TERVETULOA! 

RETKEILY  
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54. NAPAPIIRIN HIIHTO 

Ennakkoilmoittautuminen 9.3.2009 asti: 

1. www.napapiirinhiihto.fi (ilmoittautuminen ja maksu) 

2. puhelimitse iltaisin 040 536 6715 (ilmoittautumisesta sopiminen) 

Jälki-ilmoittautumiset hiihdon toimistossa stadionilla pe 13.3. klo 16.00 – 21.00 
ja la 14.3 klo 7.00-9.30. 

HUOM. hiihdon toimisto ja materiaalin ennakkojako OuLa:n toimitilassa Vartio-
katu 11-13 A seuraav asti: la 7.3. klo 12-16 ja to 12.3. klo 17-19. 

Osanottomaksuun sisältyy 20, 40, 60 ja 100 km:n matkoilla:                                                                         
- Napapiirin Hiihto -mitali                                                                                             
- muonitus huoltopisteillä sekä lounas Lapin Urheiluopiston ravintolassa                                                        
- sauna ja kylpy lä Lapin Urheiluopistolla                                                                                       
- lääkintähuollossa ensiapu                                                                                          
- keskeyttäneiden maaliin kuljetus                                                                                
- tulosluettelo internetissä 

Osallistumiseen 8 km:n perhelenkillä sisältyy:                                                   
- mehutus huoltopisteillä                                                                            
- muut palv elut lunastettavissa erikseen ”pakettina” 

Lisätietoja: www.napapiirinhiihto.fi 

hiihdonjohtaja Seppo Arvio puh. ilt. 0400 395 892      
  

HUOM! TALKOOAPUA TARVITAAN!!! 
Mikäli et pääse hiihtämään, niin tule mukaan talkoilemaan. Mietimme y hdessä 
Sinulle sopiv an tehtävän, mihin saat opastuksen (esim. huoltopisteet, lähtö/
maali, liikenteen ohjaus, kanslia). Tarjoamme Sinulle ev äät, reippaat talkooka-
v erit, raitista ilmaa ja punaposkiset ”asiakkaat”. Perinteen mukaisesti arv omme 
toimitsijoiden kesken runsaasti palkintoja. Vietämme myös erillisen yhteisen 
toimitsijaillan liikunnallisissa merkeissä höystetty nä hyvällä ruualla. Ilmoittaudu 
soittamalla toimitsijapäällikkö Riitta Kemppainen-Koivisto, puh. 050 555 5617 
tai sposti  riitta.kemppainen-koivisto@luukku.com.  
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HUOM!HUOM!HUOM!HUOM!    

Yleisen turvallisuuden vuoksi, retkien ja vaellusten ilmoittautumisten yhteydessä Yleisen turvallisuuden vuoksi, retkien ja vaellusten ilmoittautumisten yhteydessä Yleisen turvallisuuden vuoksi, retkien ja vaellusten ilmoittautumisten yhteydessä Yleisen turvallisuuden vuoksi, retkien ja vaellusten ilmoittautumisten yhteydessä 

tulee ilmoittaa terveydelliset seikat. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti.tulee ilmoittaa terveydelliset seikat. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti.tulee ilmoittaa terveydelliset seikat. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti.tulee ilmoittaa terveydelliset seikat. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti.    

Suomen Ladun vastuuvakuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistujien, mutta Suomen Ladun vastuuvakuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistujien, mutta Suomen Ladun vastuuvakuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistujien, mutta Suomen Ladun vastuuvakuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistujien, mutta 

tapaturmavakuutus vain alle 75 tapaturmavakuutus vain alle 75 tapaturmavakuutus vain alle 75 tapaturmavakuutus vain alle 75 ----v:n osallistumiset tapahtumiin.v:n osallistumiset tapahtumiin.v:n osallistumiset tapahtumiin.v:n osallistumiset tapahtumiin.     

TULEVIA TAPAHTUMIA JA TIEDOTUKSIA 

JÄSENILTA  
 

To 29.1.2009 klo 18.30, OuLa:n toimitila Vartiokatu 11-13 A 

Ohjelmassa OuLa:n eri jaostojen toiminnan esittely sekä y leinen keskustelu 
asioiden tiimoilta;  esim. mikä on Koskipuiston Luonto– ja terveysliikuntakeskus 
–hankkeemme tilanne. Illan lopuksi selv iää miksi kaikki puhuv at Aloe v erasta, 
kun erityisvieraamme Forever:n edustaja Tuula Kukkonen kertoo Aloe vera:sta. 
Osallistujilla on myös mahdollisuus tutustua Aloe v era –tuotteisiin ja ostaa niitä  
edulliseen jäsenilta -hintaan. Jäsenilta on maksuton. Kahvi– ja pullatarjoilu.

                      Tervetuloa!  

 

KOKOUSKUTSU 

Sääntömääräinen vuosikokous                                                                       
Ke 25.3.2009 klo 18.00, OuLa:n toimitila Vartiokatu 11-13 A 

 Asialista:                              
 1§ Kokouksen av aus   

 2§ Kokouksen järjestäytyminen    

 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösv altaisuus  

 4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  

 5§ V. 2008 tilinpäätös 

 6§ V. 2008 tuloslaskelma ja tase 

 7§ Tili– ja v astuuv apauden myöntäminen 

 8§ Muut asiat 

 9§ Kokouksen päättäminen 

            Tervetuloa!   
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KEVÄÄN LENTOPALLOVUOROT                                        

Ma klo 15.30 - 17.00, Rajan Liikuntahalli                                            
Ma klo 19.30 - 21.00, Ounasrinteen koulu, miehet                                 
Ma klo 19.00 - 20.30, Ounaskosken koulu, naiset                             
Ke klo 19.00 - 20.30, Ounaskosken koulu, sekaryhmä 

Mahdollisista tarkennuksi sta ilmoitetaan Lapin Kansan Urheilumuistios-
sa. Tervetuloa - uusia palloilijoita odotetaan joukkoon mukaan! 

Ounasvaaran Latu ry. Lentopallojaosto/Antero Karvinen 0400-395984 

LENTOPALLO 

                                                                       

NUORISO 

NUORI! TULE MUKAAN REIPPAASEEN TOIMINTAAN! 

Nuorisojaostomme toiminta on nimenomaan nuorten itsensä suunnitte-
lemaa ja toteuttamaa. Jaoston toimintaa ei suunnitella li iaksi etukäteen, 
vaan ajatuksena on, että nuoret itse yhdessä porukalla suunnittelevat ja 
toteuttavat omista lähtökohdistaan ja toiveistaan kaikki tapahtumansa. 
Ota yhteys nuorisojaostomme vetäjään Riitta Kemppainen-Koivistoon, 
puh. 050 555 5617 tai sposti  riitta.kemppainen-koivisto@luukku.com 

OuLa-SALIBANDY –LEIRI  7. - 8.3.2009 
Nuorten suosikki sisäpalloilu-
lajin salibandyn leirin vetäjänä 
toimii OLS:n liigapelaaja Ti-
mo Kukkonen eli huipputa-
son osaamista ja lajin tietotai-
don  opettamista on osallistu-
ji lle tiedossa. Leiri on tarkoitet-
tu 12-18 -vuotiail le nuorille niin 
tytöille kuin pojillekin. Leiri jär-
jestetään Lapin Ammattiopis-
ton li ikuntahallissa Kairatie 75. Molempina päivinä pelataan klo 10-15. 
Osallistujat tuovat omat varusteet ja pelivälineet sekä eväät mukanaan. 
Pelien jälkeen peseytymismahdollisuus hallil la. Leirin osallistumismaksu 
on OuLa:n jäsenille ilmainen ja ei-jäsenille 10€/pelaaja. Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen 26.2.2009 mennessä Eero Kukkoselle, 040 536 6715 
tai  eero.kukkonen@lao.fi 


