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OUNASVAARAN LATU RY ● Jäsentiedote ● 1/2012

Kaikkien ystävä Joulupukki villitsi riehakkaan
ja kansainvälisen tunnelman iloisten talviuimareiden keskuuteen Latvian Jurmalassa.
Welcome to Rovaniemi 2014!
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Julkaisija
Ounas vaar an Latu r y.
Vartiokatu 11-13 A
96100 ROVANIEMI
Gsm 040 573 9855

OUNASVAARAN LAT U RY.
Jäsenmaksut v. 2012

Email:
ounas vaaranlatu@gmail.com
www.ounas vaaranlatu.fi
Valokuvat
Raili Arvio
Eero Kukkonen
Riitta Kemppainen-Koi visto
Anter o Karvinen
Antti Kurola
Seppo Arvi o
Suomen Latu

Kansi: R ovaniemen kaupungin ja OuLa:n delegaatiota Tal viuinnin MM 2012 -kis oissa J urmalassa Latviass a.

SISÄLTÖ 1/2012
Puheenjohtajan terveiset
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Menneen kauden tapahtumia
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Talv iuinnin MM-kisat
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Talv iuinti
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Nuoriso/Outdoor –klubi
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HUOM!
Otamme vas taan jäs enistöltä
omia kirjoituksia ja ilmoituksia.
Riippuen ilmoitusten sisällös tä
perimme il moitus myyntihinnan.

Talv iuinti
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Päätoimittaja
Seppo Arvi o

Painopaikka
Kopipl us

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 €

•

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

•

OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com

•

Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä
Osoitteen muutokset

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

Toimitussihteeri
Riitta Kemppainen-Koi visto

1. jäsen

Liittyminen jäseneksi

OuLa r y:n tiedote jaetaan
3 krt/vuosi:
- 1/2012 tammi-hel mi kuu
- 2/2012 toukokuu
- 3/2012 el okuu

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

Tulev ia tapahtumia

10

Jokamiehenoikeudet

11

57. Napapiirin Hiihto

12

OuLa A –osake

14

Uudisrakennus
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Tulev ia tapahtumia
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OuLa:n jaostot
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Ounasv aaran Latu ry.
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•

Latu ja Polku -lehden palvelukortilla

•

OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com
Jäsenedut 2012

•

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.ounasvaaranlatu.fi

•

Lapin Kansa –lehden urheilumuistio
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OUNASVAARAN LAT U RY.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Ounasvaaran Latu ry on perustettu 9.12.1952. Maksaneita j äseniä
yhdistyksellä on 31.12.2010 tilaston mukaan 1 003 henkilöä.

Talvinen tervehdys!

HALLITUS 2012
Puheenjohtaja
Arvio Seppo

0400 395 892

seppo.arv io@fcg.f i

0400 395 984

antero.karvinen@gtk.fi

040 846 6140

asko.salmela@netti.f i

Varapuheenjohtaja
Karvinen Antero
Sihteeri
Salmela Asko

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri
Kukkonen Eero

040 536 6715

eero.kukkonen@lao.fi

Jäsenet:
Hiltunen Lilja

040 508 4926

lilja.hiltunen@lshp.f i

Jussila Juhani

0400 691 655

juhaniv.jussila@luukku.com

Karhusilta Riitta

050 595 7272

riitta.karhusilta@kolumbus.f i

Muje Petri

040 716 5346

pmuje@hotmail.com

Miettinen Nina

040 539 1678

nina.k.miettinen@gmail.com

Takapuro Simo

040 842 2189

s.takapuro@netti.fi

Varajäsenet:

Vuosi vaihtui täällä Napapiirillä mukavan tal visena. R uns aat l umis ateet ovat pakottaneet
hikisiin lumitöihin, mutta samalla s aatiin hyvät pohjat hiihtol aduille. Kipakan pakkas en
nipistelless ä pos kipäitä on ollut mukava hiihtää tal viseen mets ään.
Rovaniemen kaupungin ja OuLa:n yhteis estä ideas ta val misteltiin loppukes ällä erillisprojekti na hakemus Tal viuinnin MM-kisojen 2014 järjestämises tä Rovaniemellä 2014. Kv.
Talviui ntiliitto teki lokakuuss a, vertailtuaan monia kilpailevia MM-kis aisäntäkaupunkeja,
päätöksen, jossa se myönsi MM-kisoj en j ärjestämisoi keuden R ovaniemelle. T ämä on
suuri luottamuks en os oitus OuLa:lle sekä koko R ovani emelle. R ovaniemen tarjoamat
monipuoliset ja nykyai kaiset mahdollisuudet s ekä pohjoiset elementit Napapiiri ja Joulupukki kärjessä olivat päätöks en perusteina alati suositumpi en MM-kisojen saamis essa
tänne Napapiirin tuntumaan. MM-kis ojen ajankohta 20.-23.3.2014 pal velee erittäin hyvin
matkailuelinkeinoamme. Kisoj en operatiivinen vastuu on OuLa:lla ja kaupungin vastuu
järjestel yissä kes kittyy erityisesti monipuoliseen mar kkinointiin j a muuhun järjestel yyn.
Talviui nnin MM-kis at 2012 järjestettiin tammikuuss a Jur malass a Latviass a. Rovani emen
kaupungin j a OuLa:n yhteinen del egaati o vas taanotti 2014 MM-kis aisännyyden. Oli todella merkille pantavaa huomi oida kilpailijoiden kes kuudessa Rovaniemen, Joulupukki ja
kaupunginjohtaja Gardi n keulakuvanaan, s aama s uuri huomio j a kiinnostus . Hotellivarauksi a Rovaniemelle vuodelle 2014 tehtiin heti us eita s atoja! Tal viuinnin s uosion suuri
kas vu maailmanlaajuisesti lisää innostusta saapua R ovaniemelle 2014. T al viuinti a harrastetaan monissa maissa ja pai koiss a yleensä muiden toimintojen rinnalla. MM-kisojen nyt
palatessa ”juurilleen” Suomeen Rovaniemellä on ”tuhannen taalan” paikka profiloitua
maailman ykköstalvi uinti kaupungiksi! Rovaniemen Tal vi kaupunki -imagolle se olisi hyvin
sopi va lisä — kukapa vieraistamme voisi vas tustaa arktista hyytävää hur miota.
MM-kisojen j ärjestäminen edellyttää käytännössä nykyaikaisia j a asianmukaisia tiloja,
jollaiset olisi toteutettaviss a Kos ki puiston uudess a uintikes kuks essa. Kos kipuiston maankäyttös uunnitelmat ovat etenemässä yleis kaavan os alta ehdotus vaihees een. Asemakaava tulee heti yl eiskaavan jäljess ä j a lienee valmis al kukesäs tä. Toi vottavasti s aamme
hankkeemme vihdoinkin etenemään j a lopulta käytännön toteutuks een – todella kauan
(vuodes ta 1999 asti!) olemme saaneet sitä odottaa.
Latvian MM-kisoissa OuLa:n/Hilehisten Eeva Oi vo puolusti hienosti MM-kultaansa saavuttamalla hopeamitalin. Martti Juopperin s aavutus 4. sija sarjass aan oli myös upea s uoritus.
Meillä muilla osallistujilla ei ollut s uurempaa sijoituksellista
kisamenestys tä, mutta nauti mme s uuresti J urmalan kylmästä vedes tä ja todella mukavasta kis atunnelmasta.
Syys vuosi kokouks essamme tehtiin mer kittävi ä päätöksiä
ja hyväks yttiin 2012 toimintas uunnitel ma j a talous arvi o.
Hallituks een uusiksi j äseniksi valittiin Nina Miettinen j a
Simo T akapuro – tervetuloa uusi n aj atuksin joukkoomme.
Poisjääville Aila Lehtosal olle ja Eeva Oi volle s uuret kiitokset halaus ten kera ahkerasta toiminnasta hallituksess a.
57. Napapiirin Hiihto suihkii edelleen mukavassa myötätuuless a ja järjestetään 17.3.2012, j olloin toi von näkeväni
mahdollisimman monen latulaisenki n si vakoimass a upeissa hiihtomaas toissamme tai talkoilemassa huoltopisteillä.
Seppo
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MENNEEN KAUDEN TAPAHT UMIA
KARPALORETKI
2.10.2011

OuLa :n jaostot: (jaostosta vastaava mainittu ensin)

Kaikin puolin onnistunut
retki tutulle karpalosuolle
suoritettiin sateettomassa
säässä mukav an porukan , y hteensä 26 poimijaa, ollessa ahkerana.
Karpalosaalis oli mahtav a
y ht. n. 100 l. Kyllä kelpaa
talv ella nauttia itse poimituista karpaloista tehty ä
makoisaa mehua tai aromikasta hyytelöä.

• Avantouinti, ”Hilehiset”: Lilja Hiltunen, Martti Juopperi, Matti Järvinen,
Eero Kukkonen ja Eeva Oivo.

• Talv iuinnin MM-kisat 2014: Seppo Arvio, Lilja Hiltunen, Eev a Oiv o, Eero
Kukkonen, Martti Juopperi ja Kirsi Lantto.

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

HANNUSEN POPPOO VOITOKAS LENTOPALLOTURNAUKSESSA
Lapin Latualueen perinteinen lentopalloturnaus pelattiin lauantaina19.11.2011
Lapin Urheiluopistolla. Av oimessa sarjassa pelanneista v iidestä joukkueesta
8§Poppoo.
Muut
asiat selv isi Geopallo. Seuraavat sijat veiv ät
v oiton vei Hannusen
Toiseksi
OuLa, AC-Ressut ja Haba. Kuntosarjassa Meijän Pallo päihitti hyvänä kakkosena pelanneen OuLan joukkueen. Arvotun Kiilopään Tunturikeskuksen lahjakor-

• Nuoriso/Outdoor-Klubi: Riitta Kemppainen-Koivisto
• Ulkoilu (Retkeily, perheliikunta j a sauvakävely): Riitta Karhusilta,
Simo Takapuro, Seppo Arvio, Tuija Ikäheimonen, Antero Karvinen, Eero
Kukkonen, Tuula Kukkonen ja Riitta Kemppainen-Koivisto.

• Geokätköily: Nina Miettinen ja Riitta Kemppainen-Koiv isto.
• Tiedotus: Riitta Kemppainen-Koivisto ja Seppo Arvio.

tin v oitti Matti Toppinen. Kiitokset kaikille mukana olleille!

• Tilaj aosto (Kiilopään OuLa A –osake ja Koskipuiston uudisrakennus): Seppo Arvio, Eero Kukkonen ja Antero Karv inen.

Harrastelentopallo on kuulunut OuLa:n toimintamuotoihin jo reilut 30 vuotta.

Tule mukaan j aostojen aktiiv iseen toimintaan. Uusia raikkaita

Lentopalloa pelataan talvikaudella Rajan Liikuntahallissa (avoin), Ounasrinteen

aj atuksia otetaan vastaan - ota yhteys jaoston v astaavaan!

koululla maanantaisin (miehet) ja torstaisin Korkalov aaran koululla (av oin). Näihin peliv uoroihin ovat tervetul-

Luonto– j a terveysliikunnan koordinaattori Asko Salmela, puh.
040 846 6140, sposti asko.salmela@netti.fi

leita kaikenlaiset ja -tasoiset
pelaajat. Viikoittain pelaajia on
reilut 100 henkilöä. Uudet
pelaajat tervetuloa!

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

Jaostovastaav a:
Antero Karv inen
puh. 0400 395 984

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
Kaikki Ounasvaaran Ladun jäsenet
ovat tervetulleita myös Suomen Ladun ja Lapin latualueen tapahtumiin!
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MENNEEN KAUDEN TAPAHT UMIA
JOULURETKI OUNASVAARAN TALVIKÄVELYREITILLÄ
Lauantaina 3.12.2011 nautittiin joul uisesta tunnelmasta Ounas vaaran mets ässä. T apahtuman tar koitus oli innostaa etenkin lapsi perheet metsäretkelle omaan lähimetsään. Mukanamme s eurasi MTV3:n kuvausr yhmä j a talvi nen otos nähtiinkin aamu-TV:ss ä 16.12.
Metsätontun l yhtyretki kul ki T alvi kävel yreittiä
(winter wanderweg) pitkin. Reitille pääsee nyt
talvella Ounas vaaran Maj alta 300 m eteenpäin tietä pitkin olevan N äköalator nin opasteen kohdalta. Autot voi jättää tien varteen.

KOKOUSKUTSU
Sääntömääräinen vuosikokous
To 22.3.2012 klo 18.00, Tapiolan toimitila Pulkamontie 2, Saarenkylä

Ounas vaar an uusi Tal vi kävel yreitti s opii
kai kille päi väretkikohteeksi. Näköalatornin
laavulla pääsee vai kka makkaranpaistoon j a
lämpi män mehun juontiin.

Asialista:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§

Kokouksen av aus
Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen laillisuus ja päätösv altaisuus
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
V. 2011 tilinpäätös
V. 2011 tuloslaskelma ja tase
Tili– ja v astuuv apauden myöntäminen
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
-

13.-15.1.
5.2.
23.-25.2.
16.-18.3.
21.-22.4.
5.5.
19.5.
9.-15.6.
29.6.-1.7.
30.8.-2.9.
syys-lokakuu
20.-21.10.
17.11.

Jäänv eiston SM-kilpailut, Ruka
Valtakunnallinen laturetki, Mikkeli
Lumenv eiston SM-kisat, Kokkola
Av antouinnin SM-kisat, Nokia
SuLa:n kevätpäivät ja –liittokokous, Siuntio
Erämelonnan SM-kilpailut, Mäntsälä
Lapin latualueen koulutustilaisuus, Rov aniemi
Suomi Meloo, Petäjäv esi - Laukaa
SuLa:n 55. Leiripäiv ät, Enonkoski
Eräv aelluksen SM-kilpailut, Sodanky lä
Lapin latualueen syyspäivät/-kokous, paikka av oin
SuLa:n syyspäiv ät ja –liittokokous, Tampere
Lapin latualueen lentopalloturnaus, Rovaniemi

Mukavia talviretkiä kai kille Rovani emen
luonnossa!

OUNASVAARAN LATU VALITTIIN VUODEN 2011 VAPAAEHTOIST OIMIJAKSI
Euroopan vapaaehtois vuoden nimiss ä Ounasvaaran Ladun toimintaa käytiin kuvaamass a
syks yllä Rovani emellä. Voit käydä kur kkaamassa, miten avantoui marit kokevat tämän rakkaan
harrastuks ens a:
pätkä videolta: http://www.youtube.c om/watch?v=GpfocVIN hlk&featur e=youtu.be

KÄTKÖILLEN ULKOILEMAAN
Kätkös uunnistus on Ounas vaaran Latu r y:n kehittämä lii kuntalaji. Lajin avulla on mahdollista her ättää
lasten, nuorten ja lapsi perheiden mielenkiinto l äht eä
liikkumaan ympäröivään luontoon.
Kätkös uunnistus sopii erityisesti kouluj en opetussuunnitel mien mukaiseen lii kuntakoul utuks een. Lajin
avulla voi myös opetella teoreettisia oppisisältöj ä
toiminnallisin menetelmin. Erityisesti luonnoss a on
mielekästä sis äistää matematiikkaa, historiaa j a
biologiaa.
Kätkös uunnistusradan s uunnitteluun ja rakentamiseen kuluu ai kaa noin 5-15 tuntia. Kustannukset
ovat 150–450 € + al v. sisältäen kol me karttaa.
Tiedustelut: as ko.sal mela@g mail.com
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TALVIUINNIN MM-KISAT
EEVA OIVOLLE
MM-HOPEAA
LATVIAN JURMALASSA
OuLa:n Hilehisten edustava
joukkue menestyi hyvin
Latvian Jurmalassa pidetyissä Talviuinnin MM2012kisoissa. Eev a Oiv o puolusti maailmanmestaruuttaan upeasti saavuttamalla
nyt MM-hopeaa. Menestystä Rovaniemelle toi myös
Martti Juopperi sijoittumalla hienosti neljänneksi. Mukana matkalla oli Rovaniemen virallinen delegaatio,
johon kuuluivat OuLa:n puheenjohtaja Seppo Arv ion
lisä ksi kaupunginjohtaja
Mauri Gardin ja tietysti
Joulupukki. Talviuinnin
MM-kisojen 2014 isännyys
luovutettiin päätösseremonioiden yhteydessä juhlallisesti Rovaniemelle.
Jurmalassa oli 1175 uimaria 27 maasta. Talviuinnin suosio on selvästi
ka svamassa. MM 2014 -kisavalmistelut on käynnistetty ja uimareitten
kiinnostus Rovaniemeä kohtaan on osoittautunut todella lupaavaksi ja
majoitusvarauksia on tehty jo runsaasti.
Varaa kalenteriisi aika 20.-23.3.2014 ja aloita harjoittelu. Kyllähän jokaisen tulee kerran elämässään osallistua MM-kisoihin joko toimitsijana tai
kilpailijana — nyt siihen on oiva tilaisuus omassa kotikaupungissa!

UUDISRAKENNUS
KOSKIPUISTON PROJEKTIN TILANNE
OuLa:n Luonto- ja terveysliikuntakeskuks en s uunniteltu uusi sijoituspaikka
Jätkänkynttilä –sillan j a Rautati esillan
välissä l eirintäal ueen pohj oispuolella
uimarannan vieress ä on todettu erinomais eksi tar koi tuks eens a. M yös
yhteistyö mui den rannan toi mijoiden
kanssa on alustavissa kes kustel uissa
todettu hyvin toimi vaksi. Toimi ntojen
läheis yys tuo sel vää s ynergiaetua
kai kille osapuolille eri vuodenai koina.
Leirintäalueen tilat ja toi minnot kaipaavat uudistamista. Kaupungin ui marannan nykyisin ol emattomat pukeutumis- yms. tilat
tarvits evat ajanmukaiset ratkaisut kaupunkilaisten käyttöön. Hyvi n varustetun ja kesäis en
maa-/jokiuimalan puuttuminen kaupungista on sel vä epäkohta, johon hankkeestamme
löytyy ratkaisu. Osin rannan sis ään rakennettuna ja kolmelta si vultaan tukimuurein varustettuna ja j oen puol eiselta sivultaan avoimena tas amatalana altaana ratkaisu mahdollistaa
turvallisen käytön kesällä koko al altaan j a tal vella j oko osittain avantona tai erityistilanteissa koko al altaan. H yvin suunniteltuna kes kus eri toimintoineen mahdollistaa rannan uudistuneen käytön kes keisen sijaintinsa edell yttämällä tavalla ja tuo nykyisen jäs entymättömän ja tal vella täysin toi mimattoman alueen s en ans aitsemalle nykyaikaiselle tasolle.
Kes kustan osayleis kaavatyö on etenemässä rakennemallien käsittel yn ja yleis kaaval uonnos vai heen jäl keen lopulta yl eiskaavaehdotuks en laatimiseen ja hyväks ymiseen keväällä
2012. Samanai kaisesti yleis kaavatyön kanssa laaditaan tar kempi Kos kipuiston asemakaava, joka as etetaan nähtäville heti yleis kaavan hyväks ymisen jäl keen. Kai kkien kaavakäsittel yiden edetessä suunnitellusti asemakaava voidaan hyväks yä viimeistään al kukes ästä 2012. T ämän jäl keen voi rakentamisen val mistelu eri vaihei neen al kaa käytännössä. Erilaiset ennakoi vat työt ja esi m. (esi)sopi mukset hankkeen eri os apuolten kes ken
on neuvoteltava hyvissä ajoin jo tal vella- keväällä, kun hankkeen arkkitehti- j a eri koiss uunnittelut kustannus arvi oineen ovat val mistuneet.
Rovaniemen kaupungin ja OuLa:n yhteisestä ideasta val misteltiin loppukes ällä erillisprojekti na hakemus Tal viuinnin MM-kisojen 2014 järjestämisestä R ovaniemellä. Kv. Tal viuintiliitto teki lokakuussa vertailtuaan moni en kilpailevien MM-kis aisäntäkaupunki en hakemuksia päätöks en, jossa s e myönsi MM-kisojen järjestämisoi keuden R ovani emelle. Tämä on s uuri l uottamuks en os oitus OuLa:lle s ekä koko R ovaniemelle. Rovaniemen tarjoamat monipuoliset ja nykyai kais et mahdollisuudet sekä pohjoiset elementit Napapiiri ja
Joulupukki kärjessä olivat päätöksen perusteina alati suositumpien MM-kis ojen saamisessa tänne Napapiirin tuntumaan. MM-kisojen ajankohta on 20.-23.3.2014 j a s e pal vel ee
erittäin hyvin matkailuelinkeinoamme. Kisoj en operatii vinen vastuu on OuLa:lla ja kaupungin vas tuu järjestelyiss ä kes kittyy erityisesti tapahtuman moni puoliseen mar kkinointiin ja
muuhun j ärjestel yyn. MM-kisojen j ärjestäminen edellyttää käytännöss ä nykyai kaisia ja
asianmukaisia tiloja, jollaiset olisi toteutettaviss a Kos kipuiston uudess a uinti kes kuksess a.
Toivottavasti saamme hankkeemme vihdoinkin etenemään ja lopulta käytännön toteutukseen – todella kauan ( vuodes ta 1999 asti!) olemme s aaneet sitä odottaa. Rovaniemellä
on s amalla ”tuhannen taal an” pai kka profiloitua maailman ykkös tal viuintipai kaksi!
Seppo
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TALVIUINTI

OULA A –OSAKE

YSTÄVÄNPÄIVÄN TALVIUINTIKARNEVAALI T KUKANNIEMESSÄ
14.2.2012
Tervetuloa nauttimaan avantoon pulahtamisesta, lämpimästä saunasta
ja vilvoittavasta paljun lämmöstä.
Kukanniemen talviuintipaikalla tapaat
myös muita uimareita ja kuulet terveisiä talven uintikisoista.
Palju ja sauna lämpiminä klo 14-17.
Tervetuloa!

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
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NUORISO/OUTDOOR –KLUBI

57.
TULEVIA
NAPAPIIRIN
TAPAHTUMIA
HIIHTO

OUTDOOR TOIMINTA NUORILLE

Ennakkoilmoittautuminen 12.3.2012 asti:

13–15- vuotiaiden ideoimaa toimi ntaa itselle.
Keväällä 2012 tulossa viikonloppuretki Kiilopäälle lumi kenkäilemään 13.–15.4.2012

1. www.napapiirinhiihto.fi (ilmoittautuminen ja maksu)
2. puhelimitse iltaisin 040 573 9855 (ilmoittautumisesta sopiminen)

Muita ideoita, joita ei viel ä ol e toteutettu:
1. Hiidenkirnu (lisämaksu)
– yön yli kestävä retki, yöpymi nen lähellä
olevass a vuokrakodass a
– voisi yhdistää esi m. kalliokiipeilyyn
(yhteistyö Santas portin kanss a -opetus)
– muita erätaitoja, marjastus ja retkiruoan
laitto
Kuva. OuLa:n nuoria Oukulla
– esi mer kiksi l eikki mielisiä joukkuekisoja (äl ypelit, s uunnistus, geokätköily)

Jälki-ilmoittautumiset hiihdon toimistossa stadionilla pe 16.3. klo 16.00 – 21.00
ja la 17.3 klo 7.00-9.30.
HUOM. Hiihdon toimisto ja materiaalin ennakkojako OuLa:n toimitilassa Vartiokatu 11-13 A seuraav asti: la 10.3. klo 12-16 ja to 15.3. 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

2. Laavut
– päiväretki jonnekin laavulle esim. vesistöjen lähellä + kal astus
– retkiruoat
– erätaitoj a
3. Saarisel kä (lisämaks u)
– yöpyminen pieness ä eräkämpäss ä
– muita erätaitoja (marjastus ym.)
– erätaitokis at
– muuta retkeilyyn liittyvää, kuten lintujen jne.
tunnistusta
– vaeltaminen

Osallistumiseen 8 km:n perhelenkillä sisältyy:
- mehutus huoltopisteillä
- muut palv elut lunastettavissa erikseen ”pakettina”
Lisätietoja: www.napapiirinhiihto.fi

4. Telttaretki
– yön yli, yöpymi nen teltoissa
– teltan pystytys
– suunnistus/geokätköily
Kuva. OuLa:n nuoria keilaamassa
– tehtävärata
Tapahtumat
– pientapahtumat esi m. ostareissa, retkeil yinfotilaisuus
Lisää Outdoor-toiminnasta os. www.fac ebook.c om/Rovaniemen Outdoor klubi
Liity meililistalle: riitta.kemppai nen- koivisto@luukku.c om

LENTOPALLO
OuLa :n lentopallovuorot kevätkaudella
2012
Ma klo 15.30-17.00 Rajan Liikuntahalli
Ma klo 20.00-21.30 Ounasrinteen koulu
To klo 20.00-21.30 Korkalovaaran koulu,
A-Sali (pienempi)
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Av oin
Miehet
Av oin

Terv eisin Antsu Karvinen, lentopallovastaav a, 0400 152547

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 punaposkiset ”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, sposti pmuje@hotmail.com
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TALVIUINTI

57.
TULEVIA
NAPAPIIRIN
TAPAHTUMIA
HIIHTO

”SEITSEMÄN VAARAN LATURETKI”

E N S I K E R T AL AI S E N M U I S T I L I S T A:

”OUNASVAARAN SATANEN”
17.3.2012 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 hiihtopäiv ää 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.
57. Napapiirin Hiihto on sopiva tavoite ja samalla myös peruste säännölliselle
talv iselle kuntoilulle!
Matkat ja hinnat

31.1. asti

29.2. asti

100 km
60 km
40 km
20 km
8 km Perhelenkki

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

17.3. asti
80€
60€
50€
40€

S-etukortilla 5€ alennus osallistumismaksuihin helmikuun loppuun asti!

Talviui nti sopii lähes kai kille, mutta j os
sinulla on jokin sairaus , neuvottele ensin lääkärisi kanssa.
1. Li haksistoa on hyvä l ämmitellä ennen
avantoon menoa.
2. Saunasta ei s aa mennä s uoraan
avantoon, vaan kehon täytyy antaa
ensin hieman viilentyä.
3. Avannossa kannattaa viipyä aluksi vain muutamia sekunteja.
4. Ensimmäisillä kerroilla kyl mä vesi voi aiheuttaa nor maalia ja vaaratonta hengityksen
salpautumista, joka menee ohi. Vedä ennen avantoon menoa keuhkot täyteen il maa ja
avantoon mennessä puhalla rauhallisesti ulos .
5. Saunomisen ja avannon jäl keen kannattaa pukeutua lämpi mästi vilus tumisen välttämiseksi.
6. Avantoon ei s aa mennä alkoholin vai kutuks en alaisena ei kä s airaana.
7. Avannossa käyntien määrä, avannossa viipymisen kesto, sekä se käykö
saunasta vai ilman ovat yksilöllisiä valintoja; omaa kehoaan kannattaa kuunnella, j otta oppii tietämään mi kä s opii
itselle.
8. Kaikki avantouinnin vaikutuks et ovat
yksilöllisiä.
9. Lapsi kin voi olla innostunut avantouinnista. Jos se on hänelle miel uisaa,
anna hänen kokeilla!

Huom ! Av antouinti v oi aiheuttaa riippuv uutta!

Anna Ounasvaaran Ladun

jäsenyys lahjaksi!

Nyt voit antaa ystävällesi erinomaisen lahjan - Suomen Ladun/Ounas vaar an Ladun jäsenyyden. Kats o lisäti edot: www.suomenlatu.fi/suomen_l atu/jasenpalvelut/
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TULEVIA TAPAHTUMIA

TULEVIA TAPAHTUMIA
HIIHTOKOULUT HELMI-MAALISKUUSSA
Opi hiihtotekniikka Ounasvaaran Ladun hiihtokoulussa! Yrityksille ja
yhteisöille räätälöity hiihtokoulu sisältää yhden ohjatun harjoituksen viiko ssa. Hiihtokoulun tavoite on hiihtää Napapiirin Hiihdossa 17.3.2012
joko 20, 40 tai 60 km matka.
Koulutukseen kuuluu hiihtotekniikan harjoittelu, suksien huolto ja kunnostus, varusteet ja harjoitusohjelman laadinta kunnon mukaan. Kunnon mittaus sitä erikseen haluaville omin kustannuksin. Hiihtokoulutus
pidetään Ounasvaaran maastossa ja se päättyy osallistumiseen Napapiirin Hiihtoon 17.3.2012.

GEOKÄTKÖILYN ASKELEITA ROVANIEMELLÄ
Aloita harrastus 3 tunnin per us kurssilla. Kurssi sopii kouluille, työpai koille ja erilaisille
muille r yhmille. J os jo kätköilet, liity Fac ebookin Geokätköilijät-ryhmään:
www.fac ebook.c om/Geokatkoilijat. Kats o kuvia: www.ounas vaaranlatu.fi ja s euraa blogia:
http://www.ounas vaaranlatu.fi/2011/03/tama-on-blogikirjoitus /.
Tule mukaan kätköilemään yhdessä! Kys y lisää: Nina Mietti nen, p.
040-5391678 tai nina.k.miettinen@gmail.c om
Tämä iloinen uuden harrastuksen
löytänyt on Riitta Karhusilta, hallituksen jäsen ja retkeil yjaoston
vetäjä.

Hiihtokoulun voi maksaa kuntoseteleillä ja hiihtokoulu sopii myös yrityksen työhyvinvoinnin parantamiseen.

Ninan kuvan näet kli kkaamalla
OuLan nettisivuille os.

Lisätiedot ja hinnat Asko Salmela, luonto- ja terveysliikunnan koordinaattori,
puh. 040 846 6140.

www.ounas vaaranlatu.fi

JOKAMIEHEN OIKEUDET LYHYEST I

TAVOITTEENA ...

Saat:
- liikkua j alan, hiihtäen ja pyöräillen luonnossa, kuten metsissä, luonnonniityillä ja vesistöissä
- oles kella ja yöpyä tilapäis esti al ueilla, missä lii kkuminenkin on s allittua - voit esimerki ksi
telttailla s uhteellisen vapaasti, kunhan pidät huol en riittävästä etäis yydestä asumuksiin
- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja r auhoittamattomia kas veja
- onkia ja pil kkiä
- veneillä, uida ja pes eytyä vesistöss ä ja kul kea jäällä
Et saa:
- haitata maanomistajan maankäyttöä
- kul kea pihamaalla, istutuksilla tai viljel yksess ä ol evilla pelloilla
- kaataa tai vahingoittaa kas vavia puita, ottaa kui vunutta tai kaatunutta puuta
- ottaa sammalta tai j äkälää
- tehdä avotulta toisen maalle
- häiritä kotirauhaa esimerki ksi leiri ytymällä liian lähelle asumuksia tai mel uamalla
- roskata ympäristöä
- ajaa moottoriajoneuvolla maas toss a
- häiritä tai vahi ngoittaa lintujen pesi ä
ja poi kasia
- häiritä el äimiä
- kal astaa ja metsästää il man asi anomaisia lupi a

