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OUNASVAARAN LAT U RY.
Jäsenmaksut v. 2011

Email:
ounas vaaranlatu@gmail.com
www.suomenlatu.fi/
ounas vaaranlatu
Valokuvat
Raili Arvio
Mauri Melamies
Asko Salmela
Riitta Kemppainen-Koi visto
Seppo Arvi o
Suomen Latu

Kansi: Karnevaaliuinnit naamiaisas uineen Ystävänpäi vänä 2010 Kukanni emessä – Aurinkomatkalle pääs ee monella tavalla, tässä Er kin
maini o tyylinäyte ” matkalippu” kädessä ja vedenneitoj en s äestäess ä.

OuLa r y:n tiedote jaetaan
3 krt/vuosi:
- 1/2011 tammi kuu
- 2/2011 toukokuu
- 3/2011 el okuu

1. jäsen

25 €

Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti

Perhe

35 €

Latu ja Polku –lehti + 2 jäsenkorttia

Rinnakkaisjäsen

15 €

Oulakka + jäsenkortti

Nuorisojäsen (alle 19 v.) 9 €

Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti

Yhteisöhenkilöjäsen

Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti

25 €

Liittyminen jäseneksi
•

Suomen Latu (jäseneksi rekisteröityminen):
ulla.kosonen@suomenlatu.fi tai puh. 044 722 6301

•

OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com

•

Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä
Osoitteen muutokset

SISÄLTÖ 1/2011
Puheenjohtajan terveiset

3

•

Latu ja Polku -lehden palvelukortilla

Menneen kauden tapahtumia
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•

OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com

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

Lentopallo
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Ilmoitusm yyntihinnat:
- 1/1 120 mm x 165 mm
takakansi
- 1/2 120 mm x 80 mm
- 1/4 120 mm x 20 mm

56. Napapiirin Hiihto

6

Nuoriso/Outdoor –klubi

8

Av antouinti

10

Luonto– ja terv eysliikunnan
koordinaattori

11

Tulev ia tapahtumia

12

250 €
300 €
200 €
100 €

HUOM!
Otamme vas taan jäs enistöltä
omia kirjoituksia ja ilmoituksia.
Riippuen ilmoitusten sisällös tä
perimme il moitus myyntihinnan.

Jäsenedut 2011

OuLa A –osake

14

Uudisrakennus

15

Toimitussihteeri

OuLa:n jaostot

17

Painopaikka
Kopipl us

Ounasv aaran Latu ry.

18

Päätoimittaja
Seppo Arvi o

•

Latu ja Polku -lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa

•

Tapaturmavakuutus yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksi ssa

•

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

•

Oulakka –jäsentiedote

•

OuLa:n toimitilat: Vartiokatu 11-13 A

•

www.suomenlatu.fi/ounasvaaranlatu

•

Lapin Kansa –lehden urheilumuistio

•

Uusi Rovaniemi –lehden Menoksi –palsta
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OUNASVAARAN LAT U RY.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Ounasvaaran Latu ry on perustettu 9.12.1952. Maksaneita j äseniä
yhdistyksellä on 16.11.2010 tilaston mukaan 1 000 henkilöä.

Talvinen uudenvuoden tervehd ys!

HALLITUS 2011
Puheenjohtaja
Arvio Seppo

0400 395 892

seppo.arv io@fcg.f i

Varapuheenjohtaja
Karvinen Antero

0400 395 984

antero.karvinen@gtk.fi

Sihteeri
Muje Petri

040 716 5346 pmuje@hotmail.com

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri
Kukkonen Eero

040 536 6715

eero.kukkonen@lao.fi

Hiltunen Lilja

040 508 4926

lilja.hiltunen@lshp.f i

Lehtonen Mikko

040 861 0860

mikko.lehtonen@ppf.inet.fi

Oivo Eeva

040 735 5869

eev a.oiv o@rovaniemi.f i

Lehtosalo Aila

040 848 5956

aila.lehtosalo@pp.inet.f i

Jussila Juhani

0400 691 655

Jäsenet:

Varajäsenet:

juhaniv.jussila@luukku.com

Vuosi on vaihtunut täällä N apapiirillä erikoisen vähälumisena, kun etel ässä hi koillaan
ennätysni etos ten kes kellä. Kyllä ne lumet tänä tal vena meillekin vielä tulevat - toivomme.
Syys vuosi kokouks essamme tehtiin mer kittävi ä päätöksiä ja hyväks yttiin 2011 toimi ntasuunnitel ma j a tal ous arvio. Hallituks een uudeksi jäseneksi valittiin Juhani Jussila – tervetuloa uusi n aj atuksin joukkoomme. Poisjääville Tuija Ikäheimoselle j a Riitta KemppainenKoi vistolle s uuret kiitokset halaus ten kera ahkerasta toiminnasta hallituksess a.
Kaupunginhallituks en päätöks en mukaisesti asetetun Valionrannan as emakaavan ja
hankkeen suunnittel un ohjausr yhmä kokoontui jälleen joulukuun aluss a. Pääasiana oli
alueen kaavoituksen eteneminen ja myös OuLa:n hankkeen sijoittuminen ja sille esitetty
vai htoehto.
Valionrannan kaavoitus on sisällytetty keväällä 2010 aloitettuun kes kustan os ayleis kaavatyöhön. Kes kustan os ayleis kaavan rakennemalleissa on tutkittu myös vaihtoehtoa, jossa
OuLa:n Luonto– ja terveysliikuntakes kuksen sijoitus pai kka olisi Jätkänkynttilä -sillan j a
Rautatiesillan välisellä al ueella leirintäalueen pohjoispuolella ui marannan yhteydess ä.
Alustavasti tarkasteltuna sijoittumi nen esitetylle pai kalle mahdollistaa toi mintamme s uunnittelun jär kevästi. Lisäksi hankkeellamme ja muilla rannan toimijoilla voi olla toistensa
läheis yydestä s ynergiaetua niin kesällä kuin tal vella.
Maankäytön suunnittel u etenee vaiheittain tavoitteellisesti siten, että ensin rakennemallit
ovat nähtävillä 31.1.2011 asti ja s aadun palautteen perus teella laaditaan kaava. Kaavaluonnos on valmis huhti kuussa 2011 ja tällöi n voi käynnistyä myös yksityiskohtaisen as emakaavan laatimi nen - vihdoin. Asemakaavoitus kestää noin vuoden eli olisi valmis keväällä 2012. T ämän j älkeen voisi rakentamisen valmistelu eri vaiheineen al kaa käytännössä.
OuLa on mukana järjestämässä Lapin Yliopiston, Rovaniemen Kehityks en, Rovaniemen
Ammattikorkeakoulun, R ovani emen kaupungin sekä Lapin Muotoilijat ry:n j a muiden yhteisyritysten kanss a 14. - 20.2.2011 Rovaniemi Designweek –tapahtumaa, joss a on mukana myös ar ktinen ul koilmakylpylä. Lumesta ja jäästä rajattu alue avantoineen, kylpytynnyr eineen, erilaisine s aunoineen sekä valaistuine lumi– j a jääveistoksi neen l uo ennen
näkemätöntä kuuman ja kylmän yhdistävää eks otiikkaa R ovaniemellä. Kylpylä on tar koitus toteuttaa leirintäalueen pohjoispuoleiselle Kemijoen ranta- alueelle. T oivottavasti nopealla ai kataululla
suunniteltu tapahtuma toteutuu. T ule kokemaan hyistä hur miota!
OuLa:n asiantuntemus ta ar vostetaan, kun Suomen Ladun hallitus
valitsi jäs eni ä valtakunnallisiin eri toimi kuntiin v. 2011-2013: Lilja
Hiltunen tal viuintityör yhmään, Tuula Kukkonen lasten j a nuorten
toimi kuntaan ja allekirjoittanut ulkoilutoimi kuntaan.
Nuorten Outdoor-klubin toimi nta jatkui s yks yllä aktii visena. Kolmen kuukauden projektirahoituks ella oli pal kattuna outdoorinnostaja Krista Sahros. Toi vottavasti saamme lisärahoitusta tälle
vuodelle ja hyvin al kanut toi minta voi jatkua ja kehittyä.
56. N apapiirin Hiihto s uihkii edelleen mukavass a myötätuulessa
ja järjestetään 19.3.2011, jolloi n toi von näkeväni mahdollisimman
monen latulaisenki n si vakoimassa upeissa hiihtomaastoiss amme
tai tal koilemassa huoltopisteillä.
Seppo
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MENNEEN KAUDEN TAPAHT UMIA
Marjaretkien satoa
Kesän ja syksyn marjaretket Kulmunkivaaraan ja Sierijärvelle keräsivät mukavasti poimijoita. Mukana
oli yhteensä yli 40 marjastajaa
mustikassa, puolukassa ja karpalossa. Marjojakin saatiin jokaisella
reissulla sopivasti ja kun säätkin
suosivat olivat retkemme mukavia
ja onnistuneita. Kiitoksia vielä kaikille mukana olleille, jatketaan taas
ensi kesänä. Alustavasti suunnittelin seuraavia päiviä marjaretkille:
7.8.2011 Mustikkaretki, 4.9.2011
Puolukkaretki ja 2.10.2011 Karpaloretki. Käytäiskö ke sällä myöskin
hillassa?? Mikäli hillaa tulee!!
Retkien vetäjä Asko Salmela
040-8466140

Nautinnollista retkimelontaa
OuLa:n ja Rovaniemen Melojien yhteisen ruskamelontavaelluksen kohteena oli Posion
Suolijärvi, jonka reitti nimensä
mukaisesti oli paikoin tosi mutkika s. Retken vetäjien Ilkan ja
Pirkon johdolla pysyimme hyvin reitillä koko 15 melojan
iloinen joukko. Sää suosi melontaamme molempina päivinä. Leirin pystytimme Parassimon saaren
upealle beach:lle. Illan kohokohta oli letunpaisto nuotiotulilla. Jeminan
letunheitto onnistui pienen harjoittelun jälkeen hienosti. Letut syötiin
puolukka survoksen kera ja päälle juotiin kuksa sta nokipannukahvia.
Lopulta auringon laskiessa peilityynen järvenselän taakse oli aika kömpiä telttoihin. Uusi aamu valkeni ja myötätuuleen oli mukava meloa reitti
kokous, paikka avoin
loppuun. Tapaamisiin ensi kesänä retkimelonnan merkeissä.
Raili

OuLa:n jaostot: (jaostosta vastaava mainittu ensin)
• Avantouinti, ”Hilehiset” : Lilja Hiltunen, Martti Juopperi, Matti Järv inen, Eero Kukkonen ja Eeva Oivo.

• Lentopallo: Antero Karvinen, Juha Kinnunen ja Kai Lohela.
• Napapiirin Hiihto: Seppo Arvio, Antero Karvinen, Eero Kukkonen, Tuomo Könönen, Kirsi-Maria Petrelius, Petri Muje ja Pasi Jurmu.

• Nuoriso/Outdoor-Klubi: Riitta Kemppainen-Koivisto
• Ulkoilu (Retkeily, perheliikunta ja sauvakävely) : Mikko Lehtonen, Asko Salmela, Seppo Arvio, Tuija Ikäheimonen, Antero Karvinen, Eero
Kukkonen, Tuula Kukkonen, Eev a Oiv o ja Riitta Kemppainen-Koiv isto.

• Tiedotus : Mikko Lehtonen ja Seppo Arv io.
• Tilajaosto (Kiilopään OuLa A –osake ja Koskipuiston uu-

disrakennus) : Seppo Arvio, Eero Kukkonen ja Antero Karvinen.

Tule mukaan j aostojen aktiiviseen toimintaan. Uusia raikkaita
aj atuksia otetaan vastaan - ota yhteys jaoston v astaavaan!
Luonto– j a terveysliikunnan koordinaattori Asko Salmela, puh.
040 846 6140, sposti asko.salmela@netti.fi

OuLa:n retkien vaativuustasoluokitus:
☺
päiväretki/tapahtuma
☺☺
maastoretki/yön yli –retki
☺☺☺
vaellus
☺☺☺☺ vaativa vaellus
HUOM!
Yleisen turv allisuuden v uoksi, retkien j a v aellusten ilmoittautumisten yh teydessä tulee ilmoittaa terv eydelliset seikat. Tiedot käsitellään lu ottam uksellisesti.
Suomen Ladun v astuuv akuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistuj ien, mutta tapaturmav akuutus v ain alle 75 -v :n osallistumiset tapahtumiin.
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TULEVIA TAPAHT UMIA

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous
Ke 23.3.2011 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. 2010 tilinpäätös
6§ V. 2010 tuloslaskelma ja tase
7§ Tili– ja v astuuv apauden myöntäminen
8§ Muut asiat
9§ Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Kaikki Ounasvaaran Ladun jäsenet
ovat tervetulleita myös Suomen Ladun ja Lapin latualueen tapahtumiin!
- 18.-20.2.
- 19.-20.2.
- 25.-27.2
- 11.-13.3.
- 16.-17.4.
- 14.-15.5.
- 13.-15.5.
- 14.5.
- 1.-3.7.
- elo-syyskuu
- 5.9.
- syys-loka kuu
- 22.-23.10.
- 19.11.

Jäänveiston SM-kilpailut, Joensuu
Avantouinnin SM-kisat, Joensuu
Lumenveiston SM-kisat, Posio
Valtakunnallinen laturetki, Valkeala
SuLa:n kevätpäivät ja –liittokokous, Hyvinkää
Lapin latualueen kevätpäivät, Tornio
Erämelonnan SM-kilpailut, Helsinki
Sauvakävelyratsia ja Ennätysletkayritys
SuLa:n 54. Leiripäivät, Vantaa
Erävaelluksen SM-kilpailut, Hämeen järviylänkö
Suomi Mies seikkailee –rekka kiertue, Rovaniemi
Lapin latualueen syyspäivät/-kokous, paikka avoin
SuLa:n syyspäivät ja –liittokokous, Vaasa
Lapin latualueen lentopalloturnaus, Rovaniemi
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MENNEEN KAUDEN TAPAHT UMIA
Lapin Latualueen lentopalloturnaus
Tänä vuonna turnaukseen ilmoittautui 10 joukkuetta, joista 8 turnasi
20.10.2010 kahdessa sarjassa:
TULOKSE T
Hannuset
4 4 0 0
OuLa
4 1 2 1
Ressut
4 1 1 2
Geopallo
4 0 3 1
PerPon Tytöt 4 0 2 2

8
4
3
3
2

KUNTOSARJA: 1. OuLa 2
2 2 0 0
2. OuLa 1
2 1 0 1
3. Meijän Pallo 2 0 0 2

4
2
0

AVOIN SARJA:1.
2.
3.
4.
5.

Osallistujien kesken
arvotun Tunturikesku s Kiilopään palvelupaketin pokka si
Ari Jylhänlehto.
Kiitokset osallistujille ja tuomareille
se kä tervetuloa ensi vuoden turnaukseen, joka järjestetään la 19.11.2011.

LENTOPALLO
KEVÄÄN LENTOPALLOVUOROT:
Ma klo 15.30 - 17.00, Rajan Liikuntahalli (avoin vuoro)
Ma klo 20.00 - 21.30, Ounasrinteen koulu (miehet)
To klo 20.00 - 21.30,Korkalovaaran koulu/pienempi sali (naiset/y htisvuoro)
Mahd. tarkennuksista ilmoitetaan Lapin Kansan Urheilumuistiossa. Tiedustelut
av aimista ym. Antero Karvinen 0400 152547 tai Juha Kinnunen 040 7570831.

Tervetuloa - m yös uudet palloilijat!
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56. NAPAPIIRIN HIIHTO

UUDISRAKENNUS

”SEITSEMÄN VAARAN LATURETKI”
”OUNASVAARAN SATANEN”
19.3.2011 Lähdöt: klo 8.00 (100 km), klo 10.00 (60 km), klo 10.15 (40 km), klo
10.30 (20 km), klo 10.30-12.00 (Perhelenkki). Vapaa ja perinteinen hiihtotapa.
Lähtö ja maali Ounasv aaran stadionilla. Itse Joulupukki lähettää hiihtäjät matkaan!
Napapiirin Hiihto suihkii mukav assa my ötätuulessa. Monipuolinen palaute huomioiden hiihtoa on kehitetty edelleen. Himohiihtäjien toiv e pitemmästä matkasta
saa jatkoa, kun mukana on edelleen 100 km, ”Ounasvaaran Satanen”, Ounasv aaran v aativ issa maastoissa.
Suosittu Perhelenkki on reitiltään turv allinen ja kääntöpaikan laav ulla voi lasten
kanssa v iettää riemuisaa hiihtopäivää makkaranpaiston ja kuuman mehun merkeissä. Pitemmillä reiteillä Väiskin laav un maankuulut nokipannukahv it ja lätynpaisto terv astulilla ovat edelleen ohjelmassa, joten laturetkitunnelmaa on ilmassa – reppuselkäisiä hiihtäjiä toiv otaan lisää mukaan.
Rov aniemen hyväkuntoiset ladut ja upeat hiihtomaastot takaavat sen, että maaliin saapuu punaposkisia ja hyväntuulisia hiihtäjiä, jotka ov at saav uttaneet kukin
kohdalleen asettamansa itsensä voittamisen -tav oitteen. Mitali kaulassa, saunan ja kylpy län puhtaana sekä ravintolaruuasta kylläisenä on mukav a päättää
nautinnollinen hiihtopäivä.
56. Napapiirin Hiihto on sopiva tavoite ja samalla myös peruste säännölliselle
talv iselle kuntoilulle!
Matkat ja hinnat

31.1. asti

28.2. asti

100 km
60 km
40 km
20 km
8 km Perhelenkki

60 €
70€
40 €
50€
35€
40€
30€
35€
Ei maksua, ei ajanottoa

19.3. asti
80€
60€
50€
40€

S-etukortilla 5€ alennus osallistumismaksuihin helmikuun loppuun asti!

V ALIONRANNAN PROJEKTIN TILANNE
Kaupunginhallituks en päätöks en mukaisesti asetetun Valionrannan as emakaavan ja
hankkeen suunnittel un ohjausr yhmä kokoontui jälleen joulukuun aluss a. Kokouksen pääasiana oli al ueen kaavoituks en eteneminen ja myös O uLa:n hankkeen sijoittuminen ja
sille esitetty vaihtoehto.
Valionrannan kaavoitus on sisällytetty keväällä 2010 aloitettuun kes kustan os ayleis kaavatyöhön. T yötä tekee ul kopuolinen konsultti. Kes kustan os ayleis kaavan rakennemalleissa
on tutkittu Skans ka-Arinan -hankkeen lisäksi myös vaihtoehtoa, j ossa OuLa:n Luonto– ja
terveysliikuntakes kuksen sijoitus pai kka olisi Jätkänkynttilä -sillan j a Rautati esillan välisellä
alueella leirintäalueen pohjoispuol ella ui marannan yhteydess ä. Al ustavasti tarkasteltuna
sijoittumi nen esitetylle pai kalle mahdollistaa toi mintamme suunnittelun jär kevästi. Lisäksi
hankkeellamme ja muilla rannan toimijoilla voi olla toistensa l äheisyydestä s ynergiaetua
niin kes ällä kuin tal vella. Suunnitelmia tar kennetaan edelleen.
Maankäytön suunnittel u etenee vaiheittain tavoitteellisesti siten, että ensin rakennemallit
ovat nähtävillä 9.12.2010 - 31.1.2011 välisen aj an j a saadun palautteen perusteella laaditaan kaava. Kaavaluonnos on val mis huhti kuussa 2011 j a tällöin voi käynnistyä myös
yksityis kohtais en asemakaavan l aati minen - vihdoin. Asemakaavoitus kestää noin vuoden
eli olisi valmis keväällä 2012. Tämän jäl keen voisi rakentamisen valmistel u eri vai heineen
alkaa käytännössä.
OuLa on mukana järjestämässä Lapin Yliopiston, Rovaniemen Kehityks en, Rovaniemen
Ammattikorkeakoulun, R ovani emen kaupungin sekä Lapin Muotoilijat ry:n j a muiden yhteisyritysten kanss a 14. - 20.2.2011 Rovaniemi Designweek –tapahtumaa, joss a on mukana myös ar ktinen ulkoilm akylp ylä. Kylpylä tar koittaa l umesta ja jäästä rajattua aluetta
avantoineen, kylpytynnyr eineen, erilaisine s aunoineen sekä val aistuine lumi– j a jääveistoksineen. Mielikuvissa ihmiset kävel evät helmi kuun pakkasissa lankkurallej a pitkin, crocsit jalassa j a kylpytakki päällä lämpimistä saunoista ja kylvyistä toisiin - ennen näkemätöntä kuuman ja kylmän yhdistävää eksotii kkaa Rovaniemellä. Kylpyl ä on tarkoitus toteuttaa
em. leirintäalueen pohjoispuoleis elle Kemijoen rant a-alueelle, joten samalla ”testaamme”
uuden pai kan s opi vuutta ko. toimintaan. Vastaamme tapahtumassa avantoon liittyvistä
asioista, joten tal kool aisia myös OuLa:sta tarvitaan. Ter vetuloa mukaan!
Seppo
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56. NAPAPIIRIN HIIHTO
Ennakkoilmoittautuminen 14.3.2011 asti:
1. www.napapiirinhiihto.fi (ilmoittautuminen ja maksu)
2. puhelimitse iltaisin 040 573 9855 (ilmoittautumisesta
sopiminen)
Jälki-ilmoittautumiset hiihdon toimistossa stadionilla pe
18.3. klo 16.00 – 21.00 ja la 19.3 klo 7.00-9.30.
HUOM. Hiihdon toimisto ja materiaalin ennakkojako OuLa:n toimitilassa Vartiokatu 11-13 A seuraav asti: la 12.3. klo 12-16 ja to 17.3. klo 17-19.
Osanottomaksuun sisältyy 20, 40, 60 ja 100 km:n matkoilla:
- Napapiirin Hiihto -mitali
- muonitus huoltopisteillä sekä rav intolalounas
- 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

VUOKRATTAVANA TARVIKKEITA!
•

SKIKE-maastorullaluistimet (5 paria)

3 €/v rk

•

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

•

GPS -laite

3 €/v rk ja 18 €/7 vrk

Em. hinnat OuLa:n jäsenille. Ei-jäsenille tuplahinnat.
Myytävänä Ounasjotos EräSM 2002 -kilpailun v ideotallenteita 5 €/kpl.
Vuokra maksetaan OuLan tilille: 800010-1739367 viite nro 1012.
Tied:t ja v arauks et: Asko Salm ela, puh. 040 846 6140 tai s pos ti ask o.sal mela@netti.fi

Hiihdonjohtaja Seppo Arv io puh. ilt. 0400 395 892

HUOM! TALKOOAPUA TARVITAAN!!!
Mikäli et pääse hiihtämään, niin tule mukaan talkoilemaan. Mietimme
yhdessä Sinulle sopivan tehtävän, mihin saat opastuksen (esim. huoltopisteet, lähtö/maali, liikenteen ohjaus, kanslia). Tarjoamme Sinulle
eväät, reippaat talkookaverit, raitista ilmaa ja punaposki set ”asiakkaat”.
Perinteen mukaisesti arvomme toimitsijoiden kesken runsaasti palkintoja. Vietämme myös erillisen yhteisen toimitsijaillan liikunnallisissa merkeissä höystettynä hyvällä ruualla. Ilmoittaudu soittamalla toimitsijapäällikkö Petri Muje, puh. 040 716 5346 tai sposti pmuje@hotmail.com
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Kuutamohiihto

Nuorten omaa toimintaa
Ounasvaaran Ladussa 2011
Liki 1000 rovaniemeläisnuorta tutustui
OuLa:n organisoimaan geokätköilyyn
v. 2010. T unnin parin pituisia tilaisuuksia pidettiin kouluilla, leirikeskuksessa
ja yhdellä nuorisotilalla lähinnä 13-15vuotiaille.
-Kätköilyn idea oli innostaa Ounasvaaralla ja Korkalovaarassa asuvat nuoret
katsomaan lähiympäristöä uusin silmin. T oivottavasti jollekin kiinnostus
suunnistamiseen ja netin käyttöön
myös vahvistui, kertoo Asko Salmela,
joka oli kaikissa koulutuksissa mukana
ja opetti suunnistuskätköilyä liikuntatunneilla.

Pe 11.2.2011

☺

Lähdemme perinteiselle ja mukavan tunnelmalliselle Kuutamohiihdolle Mellalammen laavulle perjantaina 11.2.2011 klo
18.00.

Kuva. Krista ohjaa koululaisia

Virallinen kätköilysivusto on osoitteessa www.geocaching.com, johon alan harrastajat koodaavat
löytöjään ja digikuvia kätköpaikoista.
-Viralliselle geokätköilysivustolle on vuoden aikana tullut liki 50 uutta kätköilynimeä Rovaniemeltä. Niitä
seuraamalla huomaa, että moni perhekin on hurahtanut uuteen lajiin, jatkaa puolestaan Rovaniemen
Outdoor-klubitoiminnan suunnittelusta ja käynnistämisestä vastannut Riitta Kemppainen-Koiv isto.
Outd oor - nu orten oma klu bi kokeilee
Syksyllä osa nuorista halusi jatkaa muiden ulkoilulajien kokeilua. Lähinnä tytöistä koostuva Outdoorklubi ehti kokeilla mm. frisbeegolfia, gps-suunnistusta, ratsastusta, seinäkiipeilyä ja eräretkeilyä.
Lumentulon myötä klubit siirtyvät kokeilemaan talvilajeja; lumilautailua, avantouintia ja lumikenkäilyä.
Outdoor-klubitoimintaa ohjasi Rovaniemellä kolmen kuukauden ajan Outdoor-innostaja Krista Sahros.
-Yksi osa klubitoimintaa oli keskustella yhdessä nuorten kanssa siitä, mitä kaikkia ulkoilulajeja onkaan
olemassa ja mitä nuoret itse haluavat kokeilla. Koskenlasku ja melonta olisivat olleet aloituksessa
hittejä, mutta hiukan liian myöhäinen starttaus vuodenajan suhteen kostautui klubille ja lajikokeilut
peruttiin. Vedet eivät taida suosia enää kuin avantouimareita, kertoo Krista syksyn klubitoiminnasta.
-T avoitteemme oli antaa tietoa 2000 nuorelle, kohdata 200 ja saada 20 nuorta mukaan. Nyt on kasassa kaksi klubia. Pienryhmissä liikkumisen iloa on mukavampi jakaa kuin yhtenä isona ryhmänä. T ytöt
ovat lähteneet mukaan poikia innokkaammin, joten tilaa on vielä innokkaille pojille. T avoitteemme on
saada näistä ryhmistä toimivia yhteisöjä, jotka jatkavat ulkoilulajien harrastusta. Yksi tavoite on linkittää nuoret OuLa:n muuhun toimintaan ja saada nuoret vaikuttamaan OuLa:n hallitukseen, jatkaa Krista
Outdoorin tulevaisuuden näkymistä.
Nuorten hyvinvointi ja liikkumisen halujen kasvu on tärkeää. Mitä enemmän nuoret pääsevät avustuksellamme eri liikuntalajeihin sisälle, sitä enemmän he innostuvat myös muusta ympärillä tapahtuvasta.
Facebookissa Rovaniemen Outdoor-klubia fanittaa jo liki 80 nuorta os. www.facebook.com/
Rovaniemen Outdoorklubi.
Ounasvaaran Ladun omilla sivuilla FB:ssa on kuvia koulujen suunnistustunneilta. Käy katsomassa
tapahtumasivuilta, miten kätköjä löydettiin Vaaranlammen ala-asteella, Korkalovaaran ja Ounasvaaran
peruskouluissa, Hillan nuorisotilalla, Leirikarissa, Moninetin kurssilla, Ounasvaaran majalla. Ja missä
sijaitsevat kaupungin keskustan lukuisat kulttuurikätköt.
FB:sta selviävät myös tulevat kätköilytapahtumat. Seuraa siis os. www.facebook/ounasvaaranlatu

Kokoonnumme Mäntyvaaraan ennen
vanhaa kaatopaikkaa kohtaan, missä latu menee tien yli. Hiihdetään
laavulle ja nautitaan omia eväitä ja paistetaan makkaraa nuotiolla. Pakka sraja -20 °C.
Lisätiedot: Asko Salmela 040-8466140 tai asko.salmela@netti.

Perhe -Muumihiihtokoulu 19. - 20.2.2011

☺

Järjestämme Muumihiihtokoulun koko perheelle.
Muumihiihtokoulu on tarkoitettu niille lapsille, jotka osaavat jo hieman
hiihtää ja ovat iältään noin viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen.
Lauantaina ja sunnuntaina kokoonnumme Ounasvaaralle (entinen ampumahiihtorata) klo 12.00 ja vietämme
hauskan kolmetuntisen hiihdellen ja
leikkien oppien uusia asioita, vanhemmat yhdessä lastensa kanssa.
Muumihiihtokoulun hinta perheiltä, jotka ovat Ladun jäseniä 40€, muilta 50€
(ka ksi lasta ja kaksi aikuista).
Mukaan voi ottaa omaa evästä.
Ilmoittautuminen Tuula Kukko selle
sähköpostiin:
tuula.kukkonen@gmail.com
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JÄSENILTA
Ke 9.2.2010 klo 18.00-20.00, Citysport, Rovakatu 23
Illan aikana keskitytään erity isesti juuri nyt ajankohtaiseen hiihtoteeman. Tietoiskujen ja esittely jen kautta v oi tutustua uusiin varusteisiin ja välineisiin sekä
tehdä kysymyksiä asiantuntijoille. Suksien voitelu on joskus pulmallista, mutta
siihenkin löytyy monet konstit eli tule kuulemaan perusohjeet ja kehityksen v iimeiset v inkit suksien v oitelusta/voitelemattomuudesta. Osallistujilla on myös
mahdollisuus tutustua moniin muihin ulkoilutuotteisiin ja halutessaan ostaakin
niitä edulliseen jäsenilta -hintaan. Jäsenilta on maksuton. Kahvi– ja pullatarjoilu!

Tervetuloa!
GEOKÄTKÖILYN
KOORDINAATTIKOULUTUS ☺
To 3.3.2011 KLO 18 - 20,
Vartiokatu 11-13 A

Koulutuksen tavoitteena on oppia
Garmin -merkkisten gps-laitteiden
käyttöä, muuttaa eri koordinaateista
tunnusluvut kätköilyä helpottamaan.
Samalla alkaa perehdytys oman kätkön rakentamisen perusteisiin. Kouluttaja: CitySportin Garmin -asiantuntija Kemistä. Koulutuksen hinta:
5€/jäsen, 8 €/ei jäsen. Oheisohjelma:
CitySport tarjoaa myyntiin Garmin
60CX-merkkistä laitetta hintaa 269,-, johon saa alueiden 5 ja 6 kartan
ostettua hintaan 220,-/alue. Jos löytyy halukkaita ostajia, tulee kimppatilaus mahdolliseksi ja alentaa muidenkin mallien hintaa. Mikäli halutaan,
esitellään myös koiratutkana käytettävää ultrapoint-järjestelmää
(esittelija/CitySport). GPS-ohjelman hinta 149,-, jonka voi ladata kännykkään eikä tarvitse päivittää.
OuLa:n oma eka kätkö lanseerataan 19.3.2011.
Lisätiedot ja ennakkoilmoittautuminen:
riitta.kemppainen-koivisto@luukku.com tai puh. 050- 5555 617.

NUORISO/OUTDOOR –KLUBI
NUORTEN TOIMINTA OULA:SS A OUTDOOR-KLUBI 2011
Nuorten Outdoor-klubitoiminta jatkuu Kouv olassa, Seinäjoella ja Rov aniemellä.
Tarkoitus on tarjota mahdollisuus uusien ulkoilulajien kokeiluun 13-15-v uotiaille.
Helmikuu
La 5.2.2011 geokätköilykurssi, jossa perehdytään koordinaattien muuttamiseen
ja tehdään tunnetuksi uusia gps-laitteita. Oman kätkön teko. Outdoor-klubin
lajien v alinta kevääksi ja Mahis-toimintarahan haku. IRC-gallerian Y our Mov ey hteisöön liittyminen. Facebook-ryhmän toiminnan laajentaminen.
Maaliskuu
400 nuoren kysely Sulka II – varjohanke Rovaniemen ulkoilupaikoista ja mahdollisuuksista ja kehittämisesitysten teko nuorten ulkoilun lisäämiseksi kaupungissa. Liikunta- ja lajitutustumispäiv ät Ounasv aaran ja Korkalov aaran kouluilla.
Järkkää tapahtuma! –koulutus 13-19-vuotiaille. Koulutuksessa käsitellään tapahtuman ideointia ja tavoitteiden asettamista, suunnittelua, v almistelua, toteutusta ja arviointia.
Huhtikuu
Viikonloppureissu Kiilopäälle;
v aellus tunturissa ja kätköjen
etsintä. Y hteisty össä lappilaisten nuorisoty ötä tekevien tahojen kanssa Nuorten Lappihanke.
Toukokuu
Helsingissä nuorten Y our Mov e- tapahtumaan osallistuminen. Mov er-ohjaaja tukena.
Kuv a. Geokätköily ä kimpassa koululla
Syksyllä on 5 kokoontumiskertaa. Klubilla on käytössä v uoden toimintaan 1000
euron resurssi.
Lisäksi: Lapin y liopiston oppilaskunta: kampuksen opiskelijoiden ja kv. v aihtooppilaiden aktivointi talvilajeihin, av antouintiin, kalastukseen ja Napapiirin Hiihtoon sekä Metsähallitus/Metsämotti-hanke, jossa suunnistus- ja kätköily paikkojen teko nuoria varten.
Kyselyt/Outdoor-klubit, nuorison toiminta: Riitta Kemppainen-Koiv isto
050 5555 617, riitta.kemppainen-koiv isto@luukku.com

Tule ja tuo kaverisikin mukaan OUTDOOR-klubiin!
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AVANTOUINT I
Hilehisten avantouutisia
Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2011
kaikille uimareille ja kiitos kuluneesta
vuodesta. Nyt kun on tehty monenlaisia uudenvuodenlupauksia voi niitä
avantouinnin osalta alkaa toteuttamaan ma 10.1.2011 klo 17.30-18.30,
kun kevään kausikorttien myynti taas
käynnistyy - jatkuen maanantaisin
7.3.2011 saakka.
Hinnat (Huom. KÄTEISMAKSU):
-kevätkausi kortti 40€ + 5€ avainpantti tai viimekauden avain
-eläkeläiset /opiskelijat 25€ + 5€ avainpantti, tai v.k:n avain
-kertauinti 2€
Avantouinnin SM-kisat uidaan Joensuussa 19.-20. helmikuuta. Ilmoittautuneita kilpasarjoihin oli kymmenkunta ja sinne lähdemme iloisin
mielin edustamaan OuLa:a.
Ennen kisoja kuitenkin vietetään perinteistä Ystävänpäiväkarnevaali tapahtumaa ma 14.2. 2011 klo 17-19 RDW:n avajaisten yhteydessä
uimarannalla. Seuraa ilmoittelua avannon ilmoitustaululta ja lehdistä ja
laita jo nyt tuo aika kalenteriisi varatuksi avantouinnille Ystävän kera –
UPEA YLLÄTYS LUVASSA !!! Jes
Kausi päättyy toukokuussa viikolla 21
tammi ja helmikuussa yritämme järjestää halukkaille rintauintitekniikan
opetusta urheiluopiston altaalla omakustanteisesti. Seuraa tätäkin ilmoittelua avannon ilmoitustaululta
Ilmoittautua voi Liljalle puh. 040-5084926. Iloisia uinteja, terveyttä ja
hyvää mieltä kaikille, hymyillään kun tavataan ja uusia ideoita ja kehittämissuunnitelmia otetaan mieluusti vastaan. - eiku avantoon, avantoon!
t. ”Hilehiset”
PS. Kiitos uimarille, joka oli ikuistanut saukon avantouinnilta. (Ks. ilmoitustaulu)
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AVANTOUINT I
TERVEYTTÄ TALVIUINNISTA – KURSSI
☺ ti 15.2.2011
Miksi kannattaa harrastaa
avantouintia? Koska stre ssi
poistuu, kylmänsieto paranee, verenpaine laskee, elimistö kestää paremmin rasituksia, energiatasapainon
säätely paranee, mieliala
kohenee, psyykki set voimavarat vahvistuvat, jne. Myönteisiä vaikutuksia on paljon. Tule kuuntelemaan vankkaa tietoa ja upeita kokemuksia avantouinnista. Kurssi järjestetään toimitilassamme Vartiokatu 11-13 A ti 15.2.2011 klo 18.00
alkaen. Kurssin päätteeksi mahdollisuus avantouintiin ja jääsaunomiseen Koskipuiston Arktisessa ulkoilmakylpylässä. Kurssin vetäjinä toimivat Suomen Ladun talviuinnin asiantuntija Aila Toivonen ja viime kevään MM-uintien kultamitalistimme Eeva Oivo. Kurssi on kaikille avoin
ja maksuton. Hanki uusi mukava harrastus!

LUONTO– JA TERVEYSLIIKUNNAN KOORDIN AATTORI
Kulunut syksy on ollut mielenkiintoinen. Pitkä koulutusjakso syyslokakuussa kolmella koululla opettamassa geo-kätköilyn ja suunnistuksen alkeita kartan avulla oli tosi mielenkiintoista. Lapset kokivat kätköjen hakemisen mielenkiintoiseksi ulkoilumuodoksi. Vaikka mitään varsinaista kilpailua kätköjen löytymiseksi ei ollutkaan, niin useimmilla luokilla syntyi kilpailua siitä, kuka kätköt ensimmäisenä löytää. Marjaretket
syksyllä antoivat mukavasti satoa pakkaseen. Lokakuussa alkoi avantouintikausi ja jäiden tultua avannolla on tullut käytyä huoltohommissa.
Pakka set ovat pitäneet huolen siitä, että avannolla on täytynyt käydä
joka päivä joulukuun 13.12 jälkeen. Avannolla kävijöille vielä muistutuksena: Laittakaa pumput päälle, kun nousette avannosta!! Helpottaa minun työtä. Napapiirin Hiihto lähestyy kovaa
vauhtia ja tarvitsemme taas paljon talkoolaisia huoltopisteille ja lähtö- ja maalialueelle.
Hiihdon markkinointi on sujunut odotetulla
tavalla ja tukijoita on saatu mukavasti. Hyviä
hiihtokelejä kevääksi!
Asko Salmela 040 5739855 tai 040 8466140

