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OUNASVAARAN LAT U RY.
Jäsenmaksut v. 2010

Email:
ounas vaaranlatu@gmail.com
www.suomenlatu.fi/
ounas vaaranlatu

1. jäsen

22 €

Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti

Perhe

30 €

Latu ja Polku –lehti + 2 jäsenkorttia

Rinnakkaisjäsen

13 €

Oulakka + jäsenkortti

Nuorisojäsen
(alle 19 v.)

Valokuvat
Raili Arvio
Asko Salmela
Riitta Kemppainen-Koi visto
Aila Lehtosalo
Tuomas Salmela
Eero Kukkonen
Seppo Arvi o
Suomen Latu

Kansi:
Avantoui nnin M aailmanMestari Eeva Oi vo,
OuLa/Hilehiset, Bled Sl ovenia 2010

Tiedotetta ei toimiteta jäsenille,
joilla on j äsenmaksu maks amatta
ilmestymispäi vään mennessä.
Ilmoitusm yyntihinnat:
- 1/1 120 mm x 165 mm
takakansi
- 1/2 120 mm x 80 mm
- 1/4 120 mm x 20 mm

250 €
300 €
200 €
100 €

•

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

•

OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com

•

Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä
Osoitteen muutokset

Puheenjohtajan terveiset

3

•

Latu ja Polku -lehden palvelukortilla

Menneen kauden tapahtumia

4

•

OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com
Jäsenedut 2010

Uusi luonto– ja terveysliikunnan
koordinaattori

5

•

Latu ja Polku -lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa

Menneen kauden tapahtumia

6

•

Tapaturmavakuutus yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksi ssa

Lentopallo

7

•

Suomen Ladun jäsenedut; kts. Latu ja Polku -lehti

Av antouinti

8

Retkeily

9

•

Oulakka –jäsentiedote

•

OuLa:n toimitilat: Vartiokatu 11-13 A

•

www.suomenlatu.fi/ounasvaaranlatu

•

Lapin Kansa –lehden urheilumuistio

•

Uusi Rovaniemi –lehden Menoksi –palsta

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

Nuoriso/Outdoor –klubi

13

OuLa A –osake

14

Uudisrakennus

15

Päätoimittaja
Seppo Arvi o

Tulev ia tapahtumia

16

OuLa:n jaostot

17

Ounasv aaran Latu ry.

18

Toimitussihteeri
Painopaikka
Kopipl us

Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti

Liittyminen jäseneksi

SISÄLTÖ 2/2010
OuLa r y:n tiedote jaetaan
3 krt/vuosi:
- 1/2010 tammi kuu
- 2/2010 toukokuu
- 3/2010 el okuu

9€

Tiedottaminen

18
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OUNASVAARAN LAT U RY.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Ounasvaaran Latu ry on perustettu 9.12.1952. Maksaneita j äseniä
yhdistyksellä on 31.12.2009 tilaston mukaan 1 039 henkilöä.

Kevättalvinen tervehdys!

HALLITUS 2010
Puheenjohtaja
Arvio Seppo

0400 395 892

seppo.arv io@fcg.f i

0400 395 984

antero.karvinen@gtk.fi

040 735 5869

eev a.oiv o@rovaniemi.f i

Varapuheenjohtaja
Karvinen Antero
Sihteeri
Oivo Eeva

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-koivisto@luukku.com
Lehtosalo Aila

040 848 5956

aila.lehtosalo@pp.inet.f i

040 861 0860

mikko.lehtonen@ppf.inet.fi

Varajäsenet:
Lehtonen Mikko

Muje Petri (OK-koul.v ast.) 040 716 5346 pmuje@hotmail.com

Mukavan luminen tal vi on vaihtumassa nopeasti kevääksi - näinhän meidän pohjois en
suuri rikkaus, kai kki kahdeks an vuodenai kaa, ruukaavat vai htua.
OuLa:n toi minta painottuu enemmän talveen kui n kes ään. Mennyt tal vi oli erityisesti avantoui mareillemme Hilehisille menestyksekäs. MM-kisat j ärjestettiin Bledissä Sl oveni assa
uskomattoman kauniissa Juliaanisten Alppi en maisemissa. MM-kisoihin osallistui koko
talven hyvin valmistautunut kylmää pel käämätön r yhmämme. Eeva Oivo voitti upeasti
MM-kultamitalin. Lähellä oli toinenkin mitali, johon Martti Juopperilla olisi ollut mitä ilmeisimmin mahdollisuudet. Martti korjasi tilanteen Kokkolan SM- kisoissa pronssimitalillaan.
Itse olin MM-kisoissa SuLa:n virallisena edus tajana j a kisamatka moni ne tapaamisineen
sekä haus koine hetki neen j a tunnel mineen oli todella mieleenpainuva kokemus. Oli hieno
huomata kuinka s uomal aisia monella tapaa arvostetaan talvi uinni n kansainvälisessä
toiminnass a. Ei hän sitä tiedä, vai kka MM-kisat olisi vat jos kus napapiirin tuntumass a.
Luonto- j a terveysliikuntakes kus -hankkeemme eteneminen odottaa Valionrannan kokonaishankkeen sel vitysten valmistumista. Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu toukokuun
alussa. T oi vottavas ti silloin lopulta ilmoitetaan päätöksistä Skans ka T alonrakennus Oy:n
ja Osuus kauppa Arinan suunnassa ja vihdoinkin näkyisi enemmän val oa tunnelin päässä
kai kkien näiden ponnistusten j a vuosien odotusten jäl keen j a pääsisi mme yhdistyksemme
kehittämisen ja tulevan toi minnan kannalta tärkeäss ä hankkeess amme tositoimiin!
Luonto– ja ter veyslii kunnan koordinaattorimme vaiht ui yllättäen. Hallituks en ripeiden toimien ja yhteistyössä OH:n suunnistusj aoston kanss a tehdyn päätöksen jäl keen sovi mme,
että uutena työhön r yhtyy tosi latulainen As ko Salmela 1.4. lähtien. T unti en As kon taustat
ja oi kean asenteen työhömme, us kon, että edell ytyks et työn onnistuneelle suorittamiselle
ovat hyvät. Vauhdi kkaasti ja i nnostuneesti työ onkin käynnistynyt. Onnea matkaan As ko!
Nuorten Outdoor-toiminta ja yhteistyö kaupungin nuorisotoimen ja kouluj en kanssa on
käynnistynyt hyvin. T oivotaan saman jatkuvan eteenpäin tässä haasteellisessa asiass a.
Rovaniemen kaupunki käynnistää pian asukas kysel yn R ovaniemen ul koilupai koista osana Suomen Ladun valtakunnallista Sul ka II -hanketta, johon Rovaniemi on valittu mukaan
15 muun kunnan joukkoon ja jossa s el vitetään ul koiluolos uhteiden nykytilaa. Erityisesti
meidän latulaisten, ” ulkoilun ammattilaisten”, näkemykset ulkoilumahdollisuuksista ovat
tärkeät. Vastatkaa kysel yyn j a välittäkää viestiä eteenpäi n ver kostoissanne ja kannustakaa rovaniemeläiset ottamaan kantaa ja olemaan mukana kehittämässä tul evaisuuden
ulkoilumahdollisuuksi a Rovaniemellä. As ukas kys el yyn voi vas tata 31.5.2010 asti osoitteess a www.rovani emi.fi .
Lapi n Erämessuilla 13.-16.5.2010 OuLa:lla on jälleen oma os asto. Poi ketkaa nokipannukahveille, juttelemaan ja samalla tutustumaan toimi ntaamme, esi m. kesän suosi kkilajiin geokätköil yyn.
16.5.2010 järjes tämme R ovani emellä Lapin latualueen tapahtumana sosiaaliseen mediaan kes kittyvän koulutustapahtuman.
Tervetuloa mukaan j a s urffailehan juuri per ustetuille OuLa:n
facebook-si vuille www.fac ebook.c om/Ounas vaaran Latu.
Hyvää kes ää kaikille! Itse aion rentoutua mm. vaelluks en ohell a
harrastamalla jälleen lätynheittoa nuotiolla …
Seppo
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MENNEEN KAUDEN TAPAHT UMIA
AVANTOUINTI TUNNELMIA BLEDIN MM-KISOISTA 22.-24.1.2010
Tänä tal vena viisi meistä Hilehisten avantouimareista osallistui Bledissä avantouinnin
MM-kisoihin. Al uksi tuntui us komattomalle, että siellä Sl oveni assa, lähellä Välimerta ja
Italiaa, voisi olla niin tal viset olos uhteet, että voisi puhua avantouinnista.
Perillä vastassa oli lumi nen pi kkukaupunki 600 m merenpinnan yläpuolella. Alpit peittyi vat
pilviin, mutta se ei voinut täysin peittää Bledin kauneutta. Maisemaa hallitsi tyyni, kir kasvetinen jär vi, j yr källä kukkulalla oleva linna ja saar ella sijaitseva kaunis luostarikirkko.
Nämä kisat jännittivät minua erityis esti, kos ka oli ensi mmäinen kerta, kun uin tal visissa
olosuhteissa vapaa- uinni n kisamatkan. Olin yrittänyt totutella siihen erilaiseen kyl mäntuntees een, joka tuntui käsissä, kun ne oli vat vuoroin vedessä, vuor oin kylmässä ilmass a.
Myös nenän, pos kien ja ohi moitten s eutu täytyi totuttaa avanto-olos uhteisiin. Kukanni emen avannossa ei monta vetoa voinut harjoitella. Pel käsin uida j ään reunoj a kohti, joten
uin ensin avannon kaui mpaan laitaan rintaui ntia ja sitten palasin portaille vaparilla. Tekniikkaa harjoittelin pari kertaa viikossa uimahallissa.
Kai kesta harjoittel usta j a henkis estä l atauksesta huoli matta minulle oli täysi ar voitus,
miten menestyisin kisoiss a. Netistä näin, ettei vapaa-uintiin os allistunut monta ui maria,
joten mahdollisuudet menestykseen olivat olemass a, mikäli kai kki menisi ”nappiin”.
Lauantaiaamuna sitten pakkasimme varusteet ja s uuntasi mme kisapai kalle – minä ja
kannustusj oukko, mihin kuul ui meidän rovaniemel äisten lisäksi myös pi etarsaarelaisia j a
muoniolaisia ui mareita. Minulla oli kai naloss a kuutti mar kotti Kipa Kuurankukka Vienonen,
jolle Lilja oli ommellut samanlaisen punaisen kul kus pipon kuin joukkueellammekin oli.
Lisäksi meillä oli mukana tuoreet vas tavalitulla logollamme var ustetut kisajulisteet.
Sydän pamppaillen s eisoin ri vissä britin ja kahden venäläis en s ekä yhden s uomal aisen
kisasis koni kanssa. Ponnisti n matkaan portailta j a sitten jatkoi mme normaaliin hallityyliin.
Kyl myydestä en tiennyt j uuri mitään. Kai kki oli pantava peliin... j a vieläkin enemmän, sillä
huomasi n puolimatkassa, että ainakin viereisen radan uimari pys yi vauhdissani. Piti jättää
hapenotto vähemmälle ja kauhoa voimien takaa ja sitten vi elä lopuss a vetää pari vetoa
senkin j älkeen, kun tuntui, ettei happea enää ole.
Läps ...läps. Ensin käteni, sitten vieressä toisen uimarin käsi. Kats oin si vulle ja huomasi n
voittaneeni ai nakin s en viereisen naisen. Katsoi n taakse ja huomasi n, että muut oli vat
vas ta tuloss a, kun s amassa kuul ui englanninki elinen kuulutus : ”The wi nner is Eeva Oi vo,
Finland!” Uskomatonta. Täytyi tuulettaa jälleen keuhkot tyhjäksi niin, että maailma melkei n pi meni, kun nousi n altaasta.
Olin saavuttanut voiton, jota en tahtonut
millään us koa todeksi vielä kultamitali
kaulass ani kaan!
Osuvasti tuntemuksiani kuvaa sis koni
onnittelukortin teksti: ”Tähdet ovat olemass a, että tietäisimme, kuinka kor kealle unelmat voi vat liitää.”
Tämä laus ahdus sii vittäköön meitä
kai kkia kohti omaa unel maamme!
Iloisin avantoter veisin: Eeva Oi vo

OuLa:n jaostot: (jaostosta vastaava mainittu ensin)
• Avantouinti, ”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, Eero Kukkonen, Tuomo Könönen, Kirsi-Maria Petrelius, Riitta Kemppainen-Koiv isto ja Pasi Jurmu.

• Nuoriso/Outdoor-Klubi: Riitta Kemppainen-Koivisto
• Ulkoilu (Retkeily, perheliikunta ja sauvakävely) : Asko Salme-

la, Seppo Arv io, Tuija Ikäheimonen, Antero Karv inen, Eero Kukkonen, Tuula
Kukkonen, Eeva Oivo, Anu Viinikka ja Riitta Kemppainen-Koiv isto.

• Tiedotus : Mikko Lehtonen ja Seppo Arv io.
• Uudisrakennus : Eero Kukkonen, Seppo Arvio, Antero Karv inen ja Aila
Lehtosalo.

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
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TULEVIA TAPAHT UMIA
Kaikki OuLa:n jäsenet ovat tervetulleita myös Suomen Ladun ja Lapin
latualueen tapahtumiin !
- 16.-17.5.
- 2.-4.7.
- 26.-29.8.
- 12.9.
- 18.-19.9.
- 20.9.-13.12.
- vko 39-43
- 10.10.
- syyskuu
- syyskuu
- 8.-10.10.
- lokakuu
- 23.-24.10.
- loka-marras
- 13.11.
- 14.11.

Lapin latualueen kev ätpäiv ä ja koulutustilaisuus, Rov aniemi
SuLa:n 53. leiripäiv ät, Suomussalmi
”Jonnen Jotos” -EräSM 2010, Kiilopää
Puolukkaretki (Rov aniemen lähiympäristö)
Lapin latualueen syyskokous/Syyspäiv ät, Kemijärvi
Kausikorttien myynti Kukanniemessä
Piha-alueen harav ointi ja siiv oustalkoot Kukanniemessä
Karpaloretki (Rov aniemen lähiympäristö)
Ruskamelontavaellus (kohde av oin)
Ruskavaellus (kohde av oin)
Hiljaisuuden viikonloppu Kiilopäällä Oula-majassa
Y ö laavussa rakov alkealla -retki
SuLa:n syyspäiv ät ja –liittokokous, Peurunka
Kuv a- ja muistelusilta
Lapin latualueen lentopalloturnaus, Rovaniemi
Isänpäiv äuinnit/ av oimet ov et Kukanniemessä

MENNEEN KAUDEN TAPAHT UMIA
Hilehiset Av antouinnin SM-kisoissa Kokkolassa 5.-7.3.2010
Niin me l äksimme rei ppain mielin avantokisoi hin. H uuli lentää … ”laul u rai kaa mi elissämme” mennen tullen – ainaki n mennen. Matkalla pienet tärkeät pys ähdykset – tankkaus Perillä majoittuminen, kisa järjestel yihin tutustuminen j a lähtöpai kkoj en tar kastelu, illalla
kar aokel aulua ja l epoa ...
Lauantaina yksilösuoritukset vähän ylipitkällä 27 m meriradalla - jännittävää ... Martti meistä parhaana - pronssi kotii n tuomisina.
Sunnuntaina vies tikis at, j ossa uivat s euran
nopeimmat Kirsi, Martti, Rai mo ja Jaana ...
– ensi vuonna jo kympin s akkiin - jes!
Reissu oli todella mukava ja myös haus ka
retki. Ter vetuloa vaan uutta verta mukaan.
Matkailu avartaa, piiri laajenee j a ”Hilehiset
tiivistyy”. Näin ekakertalais ena voin sanoa –
mukavassa porukass a ki va kisata, reissata.
Ensi vuonna tavataan J oensuuss a – ei kö
vaan?
Ekakertalainen R aimo Pal enius

UUSI LUONTO– JA TERV EYSLIIKUNNAN KOORDINAATTORI
Olen Salmelan As ko ja otin koordi naattorin tehtävän vastaan 1.4.2010 al kaen.
Toimin aikaisemmi n Rovaniemellä optisen alan myyjänä. N ykyinen tehtävä on tuttu, sillä
olenhan toi minut OuLassa jo muutaman vuoden hallituksess a ja vetänyt retkeil yjaostoa.
OH:n suunnistusjaostoss a olen toi minut jo 30 vuotta milloin enemmän milloin vähemmän.
Molemmat työnantajat ja s uuren osan toi mijoista s euroiss a tunnen entuudes taan.
Uusi työ on alkanut vauhdi kkaasti Outdoorin, geokätköil yn ja suunnistuksen Ounasrastien
mar kkinoi nnin merkeissä. Koulujen nuorison liikutt ami nen tuo uutta haas tetta työnkuvaan, sillä sai mme hui kean hyvän vas taanoton geokätköil yssä kahdess a pilottikoul ussa.
Kesällä r etkeilemme luonnoss a
ainakin marjaretkillä.
Kai kki latul aiset lii kkumaan
ainakin kerran vii koss a koko
perheen voimi n Ounasr asteille,
sillä sieltä löytyy kai kille sopiva
rata ja tar vittaessa opastusta
suunnistuks een.
Hyvää marjakes ää j a hyvi ä
suunnistus kelejä odottaen
Asko Salmela
040-5739855 tai 040- 8466140
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MENNEEN KAUDEN TAPAHT UMIA

UUDISRAKENNUS

NUORTEN EHDOILLA LIIKKUMAAN
Alle 18- vuotiai den kansallisen liikuntatutki muksen mukaan perheet eivät kannusta lapsia liikkumaan omatoi misesti ei vätkä seurat osaa ottaa eri
moti vaatiolla olevi a nuoria mukaan.
Liki 300 nuorta pääsi huhtikuuss a kokeilemaan
geokätköil yä Rovaniemellä. Kävi mme parilla
koululla, nuorisotal olla ja nuorten leirillä. Joillakin
nuorilla on idolina s uomalainen s ankari, Valio,
Nokia, Faz er ja Pir kka. Toisille mer kitsee enemmän Lady Gaga, Paris Hilton, Madonna j a Anna
Abreu. Joukoss a on myös niitä, j oille Apple on
houkutteleva ja jotka kokevat Nokian omakseen. N ämä ovat H abon, City-lehden ja kansallisen nuorisotutkimuksen uusimpia tuloksia nuorten ar vomaailmasta.
Geokätköil y tuntui sopivan joka ar vor yhmälle. Sankarit r yntäsi vät mets ään, ladyt sips uttivat city- kätköille ja pelimiehet os asivat kiihdyttää GPS-laitteen koodaamaan vauhtia.
On monta l ajia, joista voisi s aada fiili ksen ”sikakivaa”. Mutta tar vitaan opettajia, ohjaajia ja
vanhempia, jotka suostuvat olemaan hommassa mukana nuorten ehdoilla. U usia välineitä, menetelmiä, high-tec hiäkin tar vitaan siihen, että nuorempi väki i nnos tuisi vai kkapa
hiihdos ta. N ythän pertsaa ei l yki kuin kes ki-ikäiset.
Ehkä meidän pitäisi oppia ajattelemaan lii kuntaa toisesta näkökulmas ta, nuorten os allistamisen kautta. Haas teellista on saada tennareissa tallaava mei kki mimmi tai mopoj en kiihdytysajoista kiinnostunut teinipoika ihastumaan vai kka perinteisestä hiihdos ta, perts asta.
Sankareita on hel pompi koukuttaa.
Liikuntalajeista myös pyöräil y, yleis urheilu j a uinti kaipaavat brändäämistä. Houkutusjuliste lähikaupan seinässä, ilmoitus neti n virallisen nuorisotiedotus verkoston si vulla tai l ehden ilmaisella Minne mennä - palstalla ei tosin riitä. Ei kä kouluj en har va jumppatunti, j oka
ei sekään ole edes tunnin mittai nen.
On as ennemuutoks en pai kka, että 13-18- vuotiaat otettaisiin mukaan heidän ehdoillaan.
Useasti tuo tapa toimii, kun rennosti jutustellaan, kokeillaan uutta tapaa toimia j a opitaan
learning by doing- menetelmällä. Lii kkuminen voi kolahtaa kuin Amazing Race.
OuLa:n hallituks essa on sovittu, mihin suuntaan nuorisotoimintaa halutaan painottaa. Kouluttaminen on helpoin tie.
Vai keampi on ymmärtää nuorten omaehtoista tekemis en
kulttuuria ja projekti maista tapaa toimia.
Osallisuutta voi s ynnyttää. Os allistami nen ei ole kys elyl omakkeen lähettämistä ei kä hallitukseen mandaattia nuorisojäsenelle. Haluamme olla mukana kas vatus osaajina, heittäytyä mukaan uudenl aiseen tekemisen kulttuuriin ja yhdessä tekemis een. Outdoor- toi minnasta tarkemmin
www.fac ebook.c om/Ounas vaaran Latu ja Tapahtumat.
Riitta Kemppainen-Koi visto ja As ko Salmel a

VALIONRANNAN PROJEKTIN TILANNE
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asetetun Valionrannan asemakaav an ja hankkeen suunnittelun ohjausry hmän oli määrä kokoontua lokakuisen
kokouksen jälkeen seuraav an kerran helmikuun alussa. Kokous siirrettiin ensin
huhtikuun puoliv äliin ja sitten tulev an toukokuun alkuun v apun jälkeiselle v iikolle. Lisäaikaa on tarv ittu Skanska Talonrakennus Oy:n ja Osuuskauppa Arinan
ky lpy lähotelli –hankkeen kokonaisuuden, liiketoimintakonseptin, aikataulutuksen
ja muiden suunnitelmien laatimiseen ja my ös suhteuttamiseen y hteiskunnan
v allitsevaan taloustilanteeseen.
Luonto– ja terv eysliikuntakeskuksemme sijoitusta alueella on selv itetty eri vaihtoehtojen muodossa, jolloin on tutkittu vielä muitakin sijoitusmahdollisuuksia
Kemijoen Pullinpuolen ranta-alueella. Toimintamme ollessa omalla alueella se
liittyisi kuitenkin suunnitellusti ja hallitusti ympäristön muuhun toimintaan ja joka
tapauksessa mahdollistaisi samalla my ös y hteistoiminnan kylpy lähotellin sekä
alueen mahdollisten muiden toimintojen kanssa.
Viime kesänä alueella on tehty asemakaav oituksen edellyttämät erillisselv itykset: liikenneselvitys, alustav a pohjatutkimus ja luontoselv itys. Vielä puuttuva
kaupunkikuvallinen selvityskin lienee jo valmis. Kaikkien tarvittav ien selvitysten
ollessa käytössä maankäytön suunnittelu jälleen jatkuu - toiv ottavasti rivakasti.
Valionrannan y leis– ja asemakaav oituksen osalta hanke etenee ensin kaavojen
luonnosv aiheeseen ja sitten ehdotusv aiheeseen. Nyt keväällä on käy nnistynyt
my ös keskustan osay leiskaavan laatiminen, jonka alueeseen my ös Kemijoen
itäpuolen alueet keskustan kohdalla kuuluv at. Mikäli kaikkien kaavojen käsittelyt
etenev ät normaalisti v oisiv at kaav at olla lainv oimaiset viimeistään ensi v uonna.
Mielenkiinnolla odotan toukokuun alun ohjausryhmän kokousta. Toiv ottavasti
siinä vihdoinkin alkaisi näky ä enemmän v aloa tunnelin päässä kaikkien näiden
ponnistusten ja v uosien odotusten jälkeen ja pääsisimme tositoimiin!
Seppo
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MENNEEN KAUDEN TAPAHT UMIA
Mukavassa myötätuul essa sui hkiva ja jo 55. N apapiirin
Hiihto on j ärjestel yiltään onnistuneesti takana ja muistoissamme. Vii me vuosien hiihtoj en järjestäj äkokemukset ja
hiihtäjiltä s aatu moni puolinen palaute huomioiden t apahtumaa oli uudistettu ja kehitetty edelleen. Its e Joul upukki
antoi lähtömerki n porrastettuna hiihtomatkoittai n, jolloin
ruuhkia saatiin helpotettua. Viime hiihdoiss a hyväksi todettu ja haasteellinen reitti pys yi likimain samana. Todellisten
himohiihtäjien toi ve pitemmästä matkasta toteutui, kun
mukana oli jälleen 100 km matka Ounas vaaran vaati vissa
maastoissa. Päämatka oli edelleen 60 km, jonka hiihtäminen oli monelle sopi va haaste. Perhelenkin kääntöpai kan laavulla s aattoi las ten kanssa
viettää riemuisaa hiihtopäi vää eväiden ja kuuman mehun mer keissä. Pitemmillä reiteillä
Väis kin laavun kuuluis at nokipannukahvit ja lätynpaisto ter vastulilla oli vat edelleen ohj elmass a, joten ilmass a oli laturetkitunnel maa.
Hiihtopäi vän har mittavasta lumisateis esta säästä huolimatta ladut olivat pääosin hyväkuntoiset. Maaliin s aapui punapos kisia ja hyväntuulisia hiihtäjiä, j otka olivat s aavuttaneet
kuki n kohdalleen as ettamans a itsens ä voittamisen -tavoitteen. Mitali kaulass a ja kylpyl än
puhtaana sekä ravintolaruuasta kylläisenä oli mukava päättää nautinnollinen hiihtopäi vä.
Koko tapahtuman hyvä ennakkoval mistelu sai lii kkeelle yhteens ä noin 770 hiihtäj ää. Nuorimmat os allistujat ki ersivät vanhempiensa pul kkakyydissä perhelenkin ja vanhin osallistuja oli 91 - vuotias ter vas kanto. Kans ainvälistä väriä toi vat osallistujat mm. Espanjasta,
Itävallas ta, Ts ekistä j a Venäjältä.

VUOKRATTAVANA TARVIKKEITA!
•

SKIKE-maastorullaluistimet (5 paria)

•

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

Hiihtäjien antama hyvin myönteinen palaute kokonaisjärjestel yistä antaa us koa myös ensi
vuoden, 56. Napapiirin Hiihdon, val misteluun. Ilman hyvien yhteistyökumppaneiden ja
reippaiden tal koolaisten apua tällaisten tapahtumi en järjestäminen ei ole mahdollista.
SUURET KIITOKSET kai kille 55. Napapiirin Hiihdon järjestämisess ä mukana olleille!
Seppo

3 €/v rk

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.

LENTOPALLO
Kiitokset kaikille talven peleihin osallistuneille!
Ensi syksyn/alkutalven lentopallovuorot ja Lapin
latualueen lentopalloturnauksen 13.11. ohjelma
ilmoitetaan tarkemmin seuraavassa tiedotteessa.

Tied:t ja v arauks et: Asko Salm ela, puh. 040 846 6140 tai s pos ti ask o.sal mela@netti.fi

Tiedustelut: Antero Karvinen 0400 395 984
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NUORISO/ Outdoor –klubi

Hilehisten avantouutisia
Kaikille uimareille lämpimät KIITOKSET kuluneesta kaudesta.
Väliin on ollut pakkasta ja v äliin tuulta ja tuiskua, mutta avannossa ollaan käyty virkistäytymässä säännöllisesti. Vaihto-oppilaatkin
ov at sankoin joukoin v aeltaneet maanantaiiltaisin kokeilemaan avannon vaikutuksia ja
ov at jopa jääneet koukkuun”. No on niitä
hullumpiakin harrastuksia…
Tammikuussa 5 uimarin joukko käv i Bledin
MM- kisoissa ja kotiintuomisina oli Eev an kultamitali 25 m v apaauinnista - ONNEA EEVA, toivottav asti kisamenestys v auhdittaa uusien tilojen saantia.
Helmikuussa v ietettiin Ystävänpäiv ä-Karnevaaleja bussisaunan ja lämminv esipaljun välillä vuorotellen – Hauskaa oli ja väkeäkin mukavan paljon liikkeellä, y li 50 kirjattua suoritusta ja paljon katselijoita. Kiitokset mukanaolosta ja talkooav usta. Ensi vuonna taas … mitähän me sitten keksitään???
Helmikuun lopussa käv imme v ielä Kokkolassa SM-kisoissa yhdeksän uimarin
joukolla ja sieltä tuotiin mukana Martin pronssimitali – ONNEA MARTTI!
Tänään 12.4. käv imme purkamassa valot ja virrankehittimet pois ennen kuin
kev ät pääsee v alloilleen.
Uintia jatkamme niin pitkälle kuin säät salliv at, kuitenkin toukokuun loppuun
mennessä siivoamme paikat kesäksi pursiseuraa v arten. Siiv oustalkoot sisätiloissa viikolla 21.
Syksyn tullen aloitamme taas ma 20.9.2010 toiv ottavasti jo v iimein uusista tiloista tietoisena - toiv ossa on hyvä elää…
Aurinkoista v irkistäv ää kesää kaikille t. Hilehiset

ONNITTELUT ja HALAUKSET!
Eeva Oivo MM-kultamitali
Av antouinnin MM-kilpailuissa Slovenian Bledissä

Martti Juopperi SM-pronssimitali
Av antouinnin SM-kilpailuissa Kokkolassa

Outdoor -toiminta käyntiin Rovaniemellä
Suomen Latu on aloittanut 9 pai kkakunnalla oman ohjel man alle 17-vuoti aille nuorille.
Rovaniemellä toi minta on ulkoilulajien esittel yä, kokeilua j a innostamista tekemään itse.
Juttu on tar koitettu erityises ti nuorille, j otka ei vät j uurikaan lii ku ul kos alla, ei vät tiedä pai kkakunnan mahdollisuuksista j a joita ei vain ol e kukaan kos kaan tajunnut kys yä mukaan.
Outdoor - mahdollisuutta on esitelty nuorisotiloj en käyttäjille ja parille koul ulle. Geokätköily
on ollut ensi mmäinen laji, johon on tutustuttu. Samalla on tullut tutuksi Outdoorin idea ja
se, mitä tukea oman näköiseen klubitoi mintaan on tarjolla.
- Nuorilla on mahdollisuus kiipeillä, pyöräillä, kokeilla maas torullaluisti mia ja vaikka j ärjestää par kour-tapahtuma. Retkeil yä ja metsäjor mailua on myös luvassa ja tehdään itsekin
kätköjä, kertoo Outdoorista luonto– j a ter veysliikunnan koordi naattori Asko Salmela.
Kätköil yn perusteista, historiasta ja kokemuksista kuultiin koul uttaj a Mika Asikaista. Hän
haas taa samalla opettajat tuomaan uusia l ajeja j umppatunneille, kokeilemaan ja yhteistyössä j ärjestämään tapahtumapäi viä.
- Ounas vaaran Latua kiinnostaa yhteistyö muittenkin kouluj en kanssa. Miksi emme tekisi
yhdess ä iki muistoisia retkipäivi ä, toisi uutta puhtia suunnistuks een ja myös uusia i hmisiä
innostumaan liikkumis esta ja luonnosta, kaavailee As ko Salmela.
SuLa:ssa lasten j a nuorten toi mintaa koordi noi Nin a Räike, joka oli mukana Outdoor tempauspäivässä tuoden tietoa, miten nuoria osallistetaan liikkumaan j a millaisia ovat
uudet tutki mukset nuorten lii kuntakokemuksista ja ter veysliikunnan mer kityksestä.
Geokätköil yssä alle 20 v. tutustui vat
GPS:n käyttöön ja kätköilyn nettiympäristöön. Lopuksi etsittiin uusi n lähi kätkö.
Outdoor- hanke innostaa opettajia j a
nuorisotyöntekij öitä tekemään jotai n
uutta ja ki vaa, toisin ja yhdessä. Tarkemmin nuorten Outdoor-toi minnasta j a
te e m ap äi vä n
vi e to st a
www.fac ebook.c om/Ounas vaaran Latu.
Riitta Kemppainen-Koi visto
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ERÄ-SM 2010 ”JONNEN JOTOS”
KIILOPÄÄLLÄ 26.-29.8.2010
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RETKEILY
Kesävaellus Luirojärvelle Koilliskairaan ☺☺☺

☺☺(toimitsijat), ☺☺☺☺( kilpailijat)

Eräv aelluksen SM-kilpailu ”Jonnen Jotos” järjestetään Kiilopäällä 26.-29.8.2010. Torstain
puolenpäiv än startista sunnuntaiaamun pikataipaleeseen/v aellukseen kestävä tapahtuma karsii jyvät akanoista. Kisa on toisille totista kilvoittelua pisteistä, toisille oman kunnon ja tietojen
testi sekä leppoisa vaellus hyvässä seurassa. Kahden hengen partioina v aellettav assa kilpailussa on y leisen sarjan lisäksi sarjat nuorille, naisille ja veteraaneille. Osallistumme kisaan sekä kilpailijoina että toimitsijoina. OuLa tukee kilpailuun osallistuv ia partioita maksamalla osanottomaksun ja matkakulut edullisimman matkustustavan mukaan. Voit lähteä mukaan myös toimitsijana aistimaan kisatunnelmaa ja seuraamaan kisoja aitiopaikalta. Toimitsijoilta ei v aadita
mitään erity isosaamista, v ain se, että he ovat syksy isessä luonnossa v iihtyviä.
Sapuskat saamme järjestäjiltä ja majoitumme omissa teltoissa. Varustuksena
normaali syksy inen v aellusv arustus. OuLa tukee myös toimitsijoiden matkoja
edullisimman matkustustavan mukaan; kimppakyytikin on mahdollinen. OuLa:a
edustav ien partioiden ilmoittautumiset hoidetaan keskitetysti, jolloin ilmoittautumiset kilpailuun samoin kuin toimitsijaksikin on tehtäv ä 15.7.2010 mennessä
Asko Salmelalle, puh. 040 8466140, sähköposti asko.salmela@netti.f i
Lisätietoja kisasta: www.kokkolanlatu.fi/kiilopaa/erasm2010in.html

Yhdistetty vene- ja patikkamatka UK-puistoon 29.6.-3.7.2010. Vuotsosta venekuljetus Luirojokea pitkin Karapuljuun, josta patikoiden Luirolle
saunomaan ja huiputtamaan Sokostia. Paluumatkalla yöpyminen Kotakönkään kosken kuohuja kuunnellen. Paluu Kiilopäälle, jossa mahdollisuus käydä savusaunassa. Vaativuusluokitukseltaan vaellus on vaativa.
Maksimi osallistujamäärä 8 henkeä. Kustannukset: ilmoittautumismaksu
jäseniltä 30€ , ei-jäseniltä 50€ sekä venekuljetus 120€, joka sisältää
venematkan lisäksi lounaan ja autojen siirrot paluupaikkaan. Ilmoittautuminen 7.6.2010 mennessä vaelluksen vetäjä Aila Lehtosalo puh. 040
8485 956 tai sähköposti aila.lehtosalo@pp.inet.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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Geokätköilypäivä ☺ 22.5.2010 klo 13.00-17.00
Ounasvaaran majalla.

LAPIN ERÄMESSUT 13.-16.5. ja OULAN OSASTO

Tervetuloa Geokätköilypäivään
Ounasvaaran maastoon. Opettelemme GPS-laitteiden käyttöä,
kätköjen etsintää ja ulkoilemme
muuten luonnossa. Tapahtuma
on kaikille avoin ja maksuton.

Osallistumme viidettä kertaa Rovaniemellä järjestettäviin
Lapin Erämessuihin omalla osastollamme (nro 217), joka
sijoittuu Lappi Areenan ns. alapihalle eli ulkoalueelle. Esittelemme eri toimintamuotojamme ja samalla toivomme
jäseniltämme uusia ideoita toimintamme edelleen kehittämiseen. Tervetuloa osastollemme nokipannukahveille ja
tutustumaan kevään trendilajiin geokätköilyyn! Mikäli olet
kiinnostunut osallistumaan messuille toimitsijana, ota yhteyttä: Asko Salmela, 040 846 6140.

Lisätietoja:
Asko Salmela 0408466140

Päiväretki Aalistunturille

12.6.2010

☺

Lähdemme lauantaiaamuna klo
10.00 Lappia-talon parkkipaikalta
omin kulkuneuvoin kimppakyydeillä) kohti Kolarin kunnassa sijaitsevaa mainiota retkikohdetta Aalistunturia. Retken aikana kaivamme
repun pohjalta omia eväitämme.
Retki on kaikille avoin ja maksuton.
Lisätietoja retken vetäjä Asko Salmela 040 846 6140
Kaikki mukaan marjastamaan ja ulkoilemaan Rov aniemen lähiympäristöön.

Mustikkaretki 15.8.2010

☺

Puolukkaretki 12.9.2010

☺

Karpaloretki

☺

10.10.2010

Kaikille marjaretkille lähdemme Lappia-talon parkkipaikalta klo 10.00 omin kulkuneuv oin tai kimppakyy dillä. Retken aikana kaiv amme repun pohjalta
omia ev äitämme. Retket ovat kaikille avoimia ja
maksuttomia. Tiedustelut retkien v etäjä Asko Salmela 040 846 6140

ULKOILU

Asukaskysely Rovaniemen ulkoilupaikoista,
VASTAA, VAIKUTA JA VOITA!
Rovaniemen kaupunki tekee parhaillaan asukaskyselyä Rovaniemen
ulkoilupaikoista osana Suomen Ladun valtakunnallista Sulka II hanketta, johon Rovaniemi on valittu mukaan ja jossa selvitetään ulkoiluolosuhteiden nykytilaa. Asukkaiden ja erityisesti meidän latulaisten,
”ulkoilun ammattilaisten”, näkemykset ulkoilumahdollisuuksista ovat
tärkeät. Vastatkaa kyselyyn ja välittäkää viestiä eteenpäin verkostoissanne ja kannustakaa rovaniemeläiset ottamaan kantaa ja olemaan
mukana kehittämässä tulevaisuuden ulkoilumahdollisuuksia Rovaniemellä.
Asuka skyselyyn voi vastata
osoitteessa
www.rovaniemi.fi 31.5.2010
asti. Vastanneiden kesken
arvotaan ulkoiluaiheisia palkintoja mm. askelmittari, reppuja, putkihuiveja ja pipoja.

