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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
Keväinen  tervehd ys! 

Pohjoisessa hiihdetään ja etelässä laitetaan j o pottuja maahan. Nyt on Lapissa hankikan-
non aika j a on mahtavaa hiihtää niin outam ailla kuin tunturissakin.  

57. N apapiirin Hiihto  onnistui j älleen järjestelyiltään erinomaisesti. Kiitokset kaikille tapah-
tumassa osallistuj ana, toimitsijana tai yhteistyökumppani na mukana olleille!  Hyvä palaute 
innostaa kaikkia talkool aisia tulemaan järjestelyihin myös  ensi vuonna. 

OuLa:n kevätvuosikokous  käsitteli ns . normaalit asi at. Yhdistyksen toiminta on monipuo-
lista, kehittyvää ja talous on vakaa. Petri Muje joutui l uopumaan hallituksen jäsenyydes tä 
– suuret kiitokset Petrille ahkeras ta toiminnasta hallituksessa!  

Syysvuosikokous  valitsee uusia j äseni ä hallitukseen j a nuoria kasvoja toivotaan mukaan 
laajenevaan toimintaamme. Ol e yhteydessä, mikäli olet kiinnos tunut vaikuttamaan Ou-
La:n hallituksen jäsenenä, niin kerron mielelläni lisää.  

Luonto- ja terveysliikuntakoor dinaattori Asko Salmelan työsuhde j atkuu - onneksi olemme 
pystyneet hankkimaan hänelle töitä myös  kesä- ja syyskaudelle.  

OuLa:n Luonto- ja terveysliikuntakeskus on suunniteltu rakennettavaksi Koskipuistoon 
Jätkänkynttilän ja Rautatiesillan väliin.  Leirintäalueen pohj oispuoli uimarannan vieressä 
on todettu erinomaiseksi paikaksi. T oimintojen läheisyys tuo selvää synergiaetua kaikille 
rannan toimijoille eri vuodenaikoi na. Hyvin suunniteltuna keskuksen eri toiminnot mahdol-
listavat sen, että ranta uudistuu ympärivuotiseen käyttöön. Keskei nen sijainti jäsentää ja 
luo toimintaa myös talven ajaksi ja alue tulee ansaitsemalleen nykyaikaiselle tasolle.   

Koskipuiston kaavoitus  on edennyt.  Seuraava vaihe on osayl eiskaavan l opullinen hyväk-
syminen alkukesästä. Sen jälkeen laaditaan asemakaavaehdotus, joka asetetaan näytteil-
le. Lopulta asemakaava vahvistetaan kesällä. Asemakaavam uutosta ei kuitenkaan viedä 
hyväksyttäväksi ennen kuin osayleiskaava on hyväksytty. Kun asemakaava on vahvistet-
tu, voi rakentamisen käytännön valmistel u eri vai heineen alkaa.  

Talviuinnin MM -kisojen 2014  järjestämisoikeuden myöntäminen on suuri luottamuksen 
osoitus  OuLa:lle sekä koko Rovaniemelle. Kaupunkimme tarjoamat monipuoliset ja nyky-
aikaiset mahdollisuudet j a pohjoisen elementtinä Napapiiri ja Joulupukki kärjessä takaa-
vat, että alati suositummaksi tulleet MM -kisat kiinnostavat kansainvälises ti. MM-kisojen 
järjestäminen edellyttää nykyaikaisia ja asianmukaisia tiloja, jollaiset voidaan toteuttaa 
Koskipuiston uudessa uintikeskuksessa. Toivottavasti saamme 
kauan toivotun ja jo vuonna 1999 käynnistetyn hankkeemme 
vihdoinki n käytännön toteutukseen. Myös  maailman ykköstalvi-
uintipaikan profiili odottaa ottajaansa - Rovaniemellä on nyt 
”tuhannen taal an” paikka!  

Suomen val oisa kesä on tulvillaan erilaisia tapahtumia. Myös 
OuLa:n kesäiset retket lähialueille ja vaellukset tuntureille odot-
tavat osallistujia - tervetuloa mukaan! Muistahan poiketa myös 
Erämessuilla OuLa:n osas tolla!   

Hyvää kesää kaikille!  Seppo Arvio, puheenjohtaja  

PS. 60 -juhlavuotemme hui pentuu juhl avaellukseen Madeiran 
kukkaissaarelle lokakuun lopussa. Lisäinfoa tiedotteessa. 
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MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

ETSINTÄKUULUTUS!!! 
Kokoamme OuLa:n 60 –juhlavuotta varten historiatietoja yhdistyksen 
perustamisesta 1952 lähtien tähän päivään. Mikäli sinulla tai tunte-
mallasi taholla on ko. tietoja tai valokuvia, niin ota yhteys Seppo Ar-
vio, puh. 0400 395 892. Toivomme, että aineistosta voimme julkaista 
painetun historiikin tulevassa 60 –vuotisjuhlassamme. Erityisesti kai-
vataan mukavia muisteluksia ja hyviä valokuvia vuosien varrelta! 

57. Napapiirin Hiihto 
Mukavassa myötätuulessa suihki jo 57. Napapiirin Hiihto ja onnistui 
järjestelyiltään jälleen erinomaisesti. Itse Joulupukki antoi lähtömerkin 
porrastettuna hiihtomatkoittain. Maaliskuinen hiihtopäivän sää oli pilvi-
nen, i lman lämpötila oli nollan seutuvilla, juuri miinuksen puolella. Välillä 
satoi hieman lunta, mutta ladut olivat pääosin hyväkuntoiset.  

Maaliin saapui punaposkisia ja hyväntuulisia hiihtäjiä, jotka olivat saa-
vuttaneet kukin kohdalleen asettamansa i tsensä voittamisen -tavoit-
teen. Mitali kaulassa ja ruoasta kylläisenä sekä kylpylän puhtaana oli 
mukava päättää nautinnollinen hiihtopäivä.  

Tapahtuman hyvä ennakkovalmistelu sai liikkeelle yhteensä noin 750 
hiihtäjää. Kansainvälistä väriä nähtiin Sveitsistä, Norjasta, Iso Britanni-
asta ja Venäjältä. Hiihtäjien hyvin myönteinen palaute kokonaisjärjeste-
lyistä antaa uskoa myös ensi vuoden, 58. Napapiirin Hiihdon 
(16.3.2013) valmisteluun. Ilman hyvien yhteistyökumppaneiden ja reip-
paiden talkoolaisten apua tällaisten tapahtumien järjestäminen ei ole 
mahdollista. 

SUURKIITOKSET KAIKILLE 57. Napapiirin Hiihdossa mukana 
olleille!  

Seppo Arvio, hiihdonjohtaja 
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TULEVIA TAPAHTUMIA 
GEOKÄTKÖILYÄ 

Taas on talven selkä taittunut, ja kevät alkaa koittaa!  

9.5. Eurooppa-päiv än iltakurssi klo 17.30 OuLa:n toimistolla os. Var-
tiokatu 11–13 aloittaa kevätkätköilyn, kun kätkötkin alkavat taas paljas-
tua runsaahkon lumen alta. Tälle keväälle on jo yksi kurssi saatu pide-
tyksi, ja uusia harrastajia lajin pariin.  

Lähellä paljon etsittävää. Tervolan suunnassa kätköil in äitini suosiolli-
sella avustuksella kauniilla pääsiäisilmoilla. Tuolloin saaliina oli 2 kät-
köä, joissa molemmissa oli Geokolikko, jotka lähtivät kiertoon kauttani. 
Tervolan rautatieaseman kätkö oli ns. "perinteinen" rautatieasema-
kätkö, kun taas Kuirin kotitalo oli upealla paikalla sijaitseva, ei niin pe-
rinteinen regular. Suosittelen molempia, jos olette liikkeissä Tervolan 
suuntaan.  

Kev äällä kimpassa kätköretkille. Tule mukaan etsimään yhdessä! 
Touko-ke säkuun vaihteessa katsotaan yhdessä tarkemmin, mihin päin 
lähdetään. Tarkoitus on mennä "ulos kaupungista", ehkä kohti Tervolaa 
tai Hirvasta. Tarkat ajat saat lukemalla ja li ittymällä www.facebook.com/
Geokätköili jät  ryhmään, joka on Rovaniemellä kätköilyseuraa kaipaavi-
en yhteisfoorumi. Seuraa myös www.ounasvaaranlatu.fi – sivustoa. 

Mukavaa kätköilykevättä jokaiselle!  

Nina Miettinen, geokätköilyjaoston vetäjä 

Tule ratkaisemaan Mutterin arvoitus 9.5.2012. klo 17.30 OuLa:n toimis-
tolle! 
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1.-5.8.2012 Kesävaellus Kebnekaiselle  ☺☺☺☺ 
Lähde tutustumaan Kebnekaisen alueeseen Ruotsissa! Kebnekaisen tunturi/
v uori on Ruotsin korkein kohta (2114 mpy).  

Vaellamme Nikkaluoktasta Laddjujärven kautta Kebnekaisen tunturiasemalle. 
Laddjujärv en (noin 6 km) voi tarv ittaessa mennä myös v eneellä ja venesata-
masta av artuu ehkä yksi komeimpia maisemia Ruotsissa. Reitti on alussa help-
pokulkuista, mutta tunturiasemaa lähestyttäessä muuttuu kiv ikkoiseksi ja y lem-
pänä tunturissa myös louhikkoiseksi ja voi olla liukas sateella. 

Tunturiasemalla voi käy dä omakustanteisesti saunomassa sekä tarv ittaessa 
kuiv ata v aatteita ja tehdä ruokaa. Sään salliessa y ritämme huiputtaa Kebnekai-
sen "Västra ledeniä" pitkin. Reitti nousee tunturiasemalta Kitteldalenia pitkin 
kiertäen Vieramv aren laelle (1711 mpy), josta laskeudutaan n. 200 metriä alem-
mas Kaffedalenin laaksoon, josta noustaan kohti Toppstugania ja huippua.  

Aurinkoisella säällä huipulta avautuu hieno maisema. Harjanne on aika ilmav a, 
joten huipulla tulee olla v arovainen. Huiputus kestää n.10 - 14 tuntia, ja päivälle 
tulee pituutta ja nousumetrejä n. 1800. Sääolosuhteiden ja kunnon mukaan v oi 
käy dä tutustumassa Tarf alan laaksoon. Sieltä av autuu näkymä mm. Storgla-
ciärenille. Laakson pohjukassa on Tarf alajaure –jäätikköjärvi ja Tukholman y li-
opiston tutkimusasema. Viimeisenä päivänä vaellamme takaisin Nikkaluoktaan. 

Luokitukseltaan v aellus on v aativ a. Maks. osall. määrä on 12 henkilöä. Yövym-
me omissa teltoissa ja myös tunturiasemalla voi yöpy ä. Mukaan normaali v ael-
lusv arustus ja omat sapuskat. Kebnekaisen huiputukseen sekä Tarf alan tutus-
tumiseen kannattaa v arata päiväreppu. Ilm.maksu 20€/jäsen ja 40€e/ei jäsen 
maksetaan etukäteen OuLa:n tilille nro FI76 2041 1800 0070 77 (NDEAFIHH). 
Vaelluksen ennakkopalaveri ja kuljetukset sovitaan myöhemmin tarkemmin. 

Tiedustelut sekä sitov at ilm. 15.7. mennessä vaelluksen vetäjä Simo Takapurol-
le, puh. 050 3232 555 tai email s.takapuro@netti.f i.  

 

 

RETKEILY 
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TALVIUINTI 
Hilehisten avantouutisia  
Kevään uintikausi alkaa l ähennellä loppuaan … 

Kevään aikana useat vai hto-oppilaat ja muut ryhmät kävivät 
kokeilemassa ja selvästi nauttivat hyisestä uinnista – jotkut 
kävivät jopa useita kertoja eri päivinä. 

Ystävänpäivän 14.2. perinteiset Avoi met ovet vi etet tiin muka-
vassa talvisäässä. Vuorotellen lilluttiin lämminvesi paljussa ja 
avannossa. Harmiksi paikalle tilattu bussisauna oli kokenut 
palovahingon juuri edellisinä päivinä, joten sitä ei sinne sitten saatu lainkaan. 

Kävijöiden kesken arvotun kausikortin voitti Heikki Räsänen. Onnit telut !  

Helmikuussa alkoi kolmas Rovani emen kaupungin työntekijöille suunnattu ”Terveyttä 
Talviuinnista” -työhyvinvointiryhmä, johon ilmoittautui 4 uimaria.  

SM –kisoihin Nokian Edeniin ei meidän jaostosta osallistunut kukaan, sillä se sattui har-
mittavasti sam alle viikonlopulle Napapiirin Hiihdon kanssa. Ensi keväänä SM-talviuinnit 
kisaillaan tammikuussa Peurungassa, jonne toivottavasti l ähdemme isolla j oukolla mu-
kaan …  (sillä jos haluaa osallistua meidän omiin MM -kisoihin 2014, niin täy tyy olla osal-
listunut 2 edeltävän vuoden aikana vähi ntään yksiin SM -kisoihin).  

Uintikausi päättyy viimeistään viikolla 22. Sääol ot voivat lopettaa sen jo aikaisemmin, j os 
jäät oikein taas  rytisevät ja rikkovat paikkoja.  

Tiistaina 29.5.2012 klo 15 alkaen  siivoamme sisätilat, puramme laiturit ja muut uintiva-
rusteet ja siirrymme kesälaitumille avovesiuinteihin.  

Kiitokset Askolle avannonhuollosta! Ja Jannelle siivouksesta! Ja kaikille uimareille: Kiitos  
kuluneesta kaudesta ja aurinkoista lämmintä kesää! Ja ti etysti: Jättihalaukset kaikille 
uintijaos ton jäsenille ja talkoolaisille! Kiitos   siitä,  että olette ol emassa!  

Lämpimin ajatuksin Lilja / Hilehiset 
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NUORET TET -HARJOITTELEMAAN OULA:SSA 
 
OuLa:ssa on vuoden verran kokeiltu, miten nuorten itsensä suunnittele-
ma, organisoima ja hallitsema toiminta onnistuu. Yhdistys sai Suomen 
Liikunta ja Urheilu ry:ltä taloudellista tukea ja tarjosi 13–15 -vuotiaille 
mahdollisuuden kokeilla keilausta, seinäkiipeilyä, lumikenkäilyä, lasket-
telua ja retkeilyä.  
 
OuLa:n toimistolla voi suorittaa myös työelämään tutustumisjakson 
(TET), joka on Outdoor-toiminnan seuraavan vaiheen suunnittelua. 
 
Seuraa Rovaniemen Outdoor-klubin tapahtumia sivustolla: 
www.facebook.com/RovaniemenOutdoorklubi. Hanke päättyy kesä-
kuussa.  
 
NUORTEN TOIVEET ESILLE 
 
Ulkoliikuntapaikat. OuLa laatii opiskelijatyönä arvioinnin alle 24-
vuotiaiden toiveista kehittää Rovaniemen ulkoli ikuntapaikkoja, ns. varjo-
tutkimus Suomen Latu ry:n SULKA -hankkeeseen. Tarkoitus on tuoda 
esiin nuorten toiveita kehittää asuinaluettaan.  
 
Yhteistyö opiskelijoiden kanssa. OuLa aloittaa yhteistyön Lapin yli-
opiston oppilaskunnan kanssa aktivoimalla opiskelijoita ja vaihto-
oppilaita talvilajeihin, avantouintiin, kalastukseen ja Napapiirin Hiihtoon. 
Yhteistyötä partiolaisten kanssa viritellään.  
 
Vähän liikkuvat nuoret liikkumaan. OuLa on kiinnostunut kehittä-
mään ja saamaan  vähän liikkuvat ja vähä-
varaiset nuoret kokeilemaan Rovaniemen 
li ikuntamahdollisuuksia. Jaostosta vastaa 
Riitta Kemppainen-Koiv isto,  
ri itta.kemppainen-koivisto@luukku.com. 
 

NUORISO/OUTDOOR –KLUBI 
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LUONTO– JA  TERVEYSLIIKUNTA 
Koordinaattori Asko Salmelan kuulumisia 
Alkuvuosi 2012 kului Napapiirin Hiihdon järjestelyissä. Tulevaisuudelta 
odotamme vielä 1000 osanottajan rajan ylittymistä ja uutta reittiä, joka 
mahdollistaa jääosuuden jättämisen hiihdosta pois. 

OuLa:sa työsopimustani jatkettiin toistaiseksi, josta kiitos! Nyt voin kes-
kittyä kätkösuunnistuksen eteenpäin viemiseen koko ke sän ajan. 

Kätkösuunnistus pilottina Lapissa 

OuLa sai Audiovisuaalisen Kulttuurin Edistämiske skukselta (AVEK) 
rahoitusta kätkösuunnistusratojen rakentamiseen. Parhaillaan kartoitan 
tunturikesku ksia, jotka haluavat rakennuttaa radan alueellensa. Radat 
sopivat myös koulujen läheisyyteen ja nyt odottelen Rovaniemen ja kol-
men Lapin kunnan vastauksia mukaan tulosta pilotointi in. 
 
Kävin esittelemässä kätkö suunnistusta Turussa, jonne rakennetaan 
ensi vaiheessa 4 kätkösuunnistusrataa eri puolille kaupunkia. Myös 
Ruissaloon suunnitellaan oma rata. 
 
Ratojen suunnittelu, koulutus ja teko työllistävät minut syyskuun lop-
puun asti lähes ko konaan. Ratoja tulee 17, mikäli kaikki suunnitelmat 
toteutuvat. Toimin myös marjaretkien vetäjänä loppukesän aikana. 
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

19.5. 2012 Voimapolku – retki Louevaaraan ☺   
 
Helppo kävelyretkipäivä. Lähtö kimppakyydeillä Lappia -talon parkki-
paikalta klo 10. Vetäjänä retkeilyjaoston vetäjä Riitta Karhusilta. Retki 
on kaikille avoin ja maksuton. Retken aikana ideoidaan Voimapolun 
sisältöä ja paikkaa Rovaniemelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maanantaisin pelataan klo 15.30 Rajan Hallil la 
vielä kesäkuun loppuun. Torstaisin klo 20.00 
Korkalovaaran pienessä salissa pelataan tou-
ko kuun loppuun. Ounasrinteen vuoro on jo 
päättynyt. Kaikkia em.vuoroja anotaan uudes-
taan alkaen syksyllä 2012. 
 
Terveisin, Antero Karvinen vpj ja lentopalloja-
oston vetäjä 

LENTOPALLOILU  
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

9.6.2012 PÄIVÄRETKI Louevaaraan ☺ 
 
Tervetuloa helpolle päiväretkelle! Jylhä retkikohde sijaitsee Rovanie-
men eteläpuolella n. 30 km kaupungista. Lähtö Lappia -talon parkkipai-
kalta klo 10 kimppakyydeillä. Omat eväät mukaan. Retki on kaikille 
avoin ja maksuton. Tied. Asko Salmela 
040 5739 855. 
 
MARJARETKET ☺  
 
Suositut marjaretket ovat kaikille avoi-
mia ja maksuttomia. Marjaan mennään, 
mikäli marjaa tulee sen verran, että 
suolle kannattaa lähteä. Lähtö retkil le 
Lappia -talon parkkipaikalta kimppakyy-
deillä. Omat eväät mukaan. ILMOIT-
TAUTUMISET Askolle. 
 
22.7.2012 Hillaretki.  Lähtö klo 8, 
paikka vielä avoin, kaupungin läheisyydessä. 
 
5.8.2012 Mustikkaretki. Lähtö klo 10.  
 
2.9.2012 Puolukkaretki. Lähtö klo 10.    
 
30.9.2012 Karpaloretki. Lähtö klo 10. Tällä retkellä teemme 
myös nuotion, joten omat makkarat mukaan. Tiedustelut Asko. 
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

24.-31.10.2012 OuLa:n 60 –vuotis juhlavaellus  
Madeiralle ☺☺☺   
Madeira sopii luontoa ja patikointia rakastaville suomalaisille. Ma-
deiran ainutlaatuisesta luonnosta 3/4 on luonnonsuojelualuetta. 
Teemme omatoimisia päivävaelluksia ryhmänä liikkuen. Pati-
koimme mm. saaren ikivanhoja kastelukanavia eli levadoja pitkin 
vaihtelevassa maastossa laakeripuumetsästä vuoristomaisemiin. 
Polkujen varsilta löytyy paljon kasveja ja puita, joita kasvaa vain 
tällä saarella. Ilmasto on ihanteellinen liikkumiseen ja aivan erityi-
sesti patikointiin. Vaihdetaan lokakuun loskat Madeiran lämpöön! 
 
Suora lento Oulusta Madeiralle 24.-31.10.2012. Majoitus Fun-
chalin keskustassa kolmen tähden hotellissa aamukahvilla. Hinta 
n. 750 €, lisäkuluina mm. autovuokra ja ruokailut. Tiedustelut ja 
sitovat ilm. 8.6. mennessä Riitta Karhusilta gsm 050-5957272 tai       
riitta.karhusilta@kolumbus.f i.  

TULEVIA TAPAHTUMIA 



 13 

 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

 9.-10.6.2012  Melonta-
vaellus Molkojoella  
☺☺☺ 
Melontavaelluksen kohteena on 
n. 90 km etäisyydellä Rovanie-
meltä sijaitseva ja Ounasjokeen 
laskeva Molkojoki. Kajakit tai ink-
karit kuljetetaan omin kuljetuksin 
tai yhteiskuljetuksena Kinisjärvel-
le, josta melomme n. 30 km pitui-
sen matkan.  

Molkojoki on erityisesti yläosal-
taan erämainen eikä sen varrella 

ole juurikaan mökkejä ja asutusta. Kinisjärvi-Ounasjoki välillä Molkojo-
essa on paljon nivoja, jotka ovat osin hyvin matalia. Reitti soveltuu 
myös melontaharrastusta aloittaville. Yövymme omissa teltoissa.  

Mukaan normaali melonta- ja vaellusvarustus, oma tai lainattu kajakki 
tai kanootti ja omat sapuskat. Ilm.maksu 20 €/jäsen, 40€/ei-jäsen (alle 
19 v. Oulan jäsenet ilmaiseksi) maksetaan etukäteen OuLa:n ti lille nro 
FI76 2041 1800 0070 77 (NDEAFIHH) 26.5. mennessä. Tiedustelut ja 
sitovat ilm. 26.5. mennessä vaelluksen vetäjä Seppo Arviolle iltaisin 
puh. 0400 395 892. Vaelluksen ennakkopalaverista sovitaan myöhem-
min tarkemmin erikseen.  

Laura Puukangas kesäharjoittelijaksi 
 
Luonto-oppaaksi Lapin ammattiopistossa opiskeleva Laura suorittaa 
OuLa:ssa harjoittelun 18.6. alkaen lokakuun loppuun asti. Työssäoppi-
misen aikana Laura valmistelee, suunnittelee ja toteuttaa kätkösuunnis-
tukseen ja retkeilyyn liittyviä toimia. 
 
OuLa:ssa Laura pääsee kokeilemaan ruokailemista maastossa, vael-
luksen ohjausta, erityisryhmien ohjaamista luonnossa, kädentaitoja, 
luontopalveluissa toimimista, ulkoilureittien rakentamista ja hoitamista, 
tuotteistamista ja toteuttamista. 
 
Lauran tavoittaa puh. 050 4945 351.  
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VUOKRATTAVANA TARVIKKEITA! 

SKIKE-maastorullaluistimet (5 paria)   3 €/v rk 

Ahkio (3 kpl) 3 €/v rk ja 18 €/7 vrk 

Rosnarinkka 2 €/v rk ja 10 €/7 vrk 

Sopu -elintarv ikekuivuri 5 €/2 vrk 

Sauv akäv elysauvoja 2 €/2 h/pari 

GPS -laite 3 €/v rk ja 18 €/7 vrk 

Em. hinnat OuLa:n jäsenille. Ei-jäsenille 2xhinta. 

Vuokra maksetaan OuLan tilille:                           
FI 8000 1001 5658 87, v iite nro 1012. 

Tied. ja varaukset:  Asko Salmela, puh. 040 846 6140 tai 
sposti  asko.sal mela@netti. fi 

OULA  A –OSAKE 
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UUDISRAKENNUS 
KOSKIPUISTON     
PROJEKTIN TILANNE 
OuLa:n luonto- ja terv eys-
liikuntakeskuksen suunniteltu 
sijoituspaikka Jätkänky nttilän 
ja Rautatiesillan v älissä leirin-
täalueen pohjoispuolella uima-
rannan v ieressä on todettu 
erinomaiseksi. Toimintojen 
läheisyys tuo selv ää syner-
giaetua kaikille rannan toimi-
joille eri v uodenaikoina. Erityi-
sesti leirintäalue kaipaa uudis-
tamista ja uimaranta ajanmukaiset sosiaali- y ms. tilat. 

Rov aniemeltä puuttuu hyvin varustettu ja kesäinen maa- tai jokiuimala. Uimala 
on tarkoitus rakentaa osaksi rannan sisään. Kolmelle sivulle tulee tukimuurit. 
Joen puoleiselta siv ulta allas säilyy avoimena tasamatalana altaana. Tämä rat-
kaisu mahdollistaa turv allisen uinnin niin kesällä kuin talvella. Hyvin suunniteltu-
na keskus ja sen eri toiminnat mahdollistavat sen, että ranta uudistuu ympäri-
v uotiseen käyttöön. Keskeinen sijainti palv elisi kaupunkilaisia my ös talv ella.   

Rov aniemen keskustan y leiskaavaehdotuksen nähtävillä olo päätty i maaliskuun 
puoliv älissä. Samanaikaisesti yleiskaav aty ön kanssa laaditaan Koskipuiston 
asemakaava, jonka luonnosvaiheen kuuleminen päätty i huhtikuun alussa. Seu-
raav aksi hyväksytään osay leiskaava lopullisesti alkukesästä. Sitten on v uorossa 
asemakaavaehdotus, joka asetetaan näytteille, vahv istetaan kesällä ja lainvoi-
maisuus saavutettaisiin viimeistään elokuussa. Asemakaav amuutosta ei kuiten-
kaan v iedä hyväksyttäväksi ennen kuin osayleiskaav a on hyväksytty. Kun ase-
makaav a on vahv istettu, alkaa rakentamisen v almistelu eri v aiheineen. Erilaiset 
ennakoiv at työt ja esim. (esi)sopimukset hankkeen eri osapuolten kesken neu-
v otellaan kesällä ja alkusyksystä, jolloin hankkeen arkkitehti- ja erikoissuunnitte-
lut kustannusarv ioineen ov at valmiit. 

Talv iuinnin MM-kisojen 20.-23.3.2014 ajankohta palvelee erittäin hyvin kaupun-
gin matkailuelinkeinoa. Jo nyt on tehty yli 400 hotellivarausta. Tämä osoittaa, 
että kiinnostus tapahtumaan on erittäin suurta. Todennäköisesti koko kaupungin 
majoituskapasiteetti on tuolloin käytössä ja nyt selvitetään my ös mikä on lisäka-
pasiteetti muissa Lapin kohteissa. Kisaorganisaation kokoaminen ja järjestelyi-
den v almistelut sekä neuv ottelut eri y hteisty ötahojen kanssa on aloitettu. MM-
kisojen järjestäminen edellyttää nykyaikaisia ja asianmukaisia tiloja, jollaiset 
v oidaan toteuttaa Koskipuiston uudessa uintikeskuksessa.  

Seppo Arv io, puheenjohtaja 

 



 16 

 

 TULEVIA TAPAHTUMIA  

Kaikki Ounasvaaran Ladun jäsenet 
ovat tervetulleita myös Suomen La-
dun ja Lapin latualueen tapahtumiin! 

SUOMEN LADUN JA LAPIN LATUALUEEN TAPAHTUMIA: 

- 19.5.  Lapin latualueen koulutustilaisuus, Rov aniemi                                          
- 9.-15.6. Suomi Meloo, Petäjäv esi - Laukaa                                            
- 29.6.-1.7. SuLa:n 55. Leiripäiv ät, Enonkoski                                                   
- 30.8.-2.9. Eräv aelluksen SM-kilpailut, Sodanky lä                                      
- syys-lokakuu Lapin latualueen syyspäivät/-kokous, Kiilopää                              
- 20.-21.10. SuLa:n syyspäiv ät ja –liittokokous, Tampere                                  
- 17.11.  Lapin latualueen lentopalloturnaus, Rovaniemi                          

LAPIN ERÄMESSUT 17.–20.5.2012 
OuLa osallistuu kuudetta kertaa Rovaniemellä järjestettäviin Lapin Erä-
messuihin. Oma osasto nro 193 on Lappi-Areenan B-hallissa. Esitte-
lemme OuLa:n eri toimintamuotoja ja samalla toivomme jäseniltämme 
uusia ideoita toiminnan kehittämiseen.  

Tervetuloa osastolle 193, vaikkapa tutustumaan kevään trendilajiin geo-
kätköilyyn! Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan messuille toimitsijana, 
ota yhteyttä Askoon, 040 846 6140. 

 

HUOM! 

Yleisen turvallisuuden vuoksi, retkien ja vaellusten ilmoittautumisten yhteydessä tulee ilmoit-
taa terveydelliset seikat. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Suomen Ladun vastuuvakuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistujien, mutta tapaturmava-
kuutus vain alle 75 -v:n osallistumiset tapahtumiin.  
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OuLa:n jaostot: (jaostosta vastaava mainittu ensin) 

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 ja Pasi 
Jurmu. 

Nuoriso/Outdoor-Klubi: Riitta Kemppainen-Koivisto 

Ulkoilu : Riitta Karhusilta, Simo Takapuro, Seppo Arvio, Antero Karv inen, 
Eero Kukkonen, Tuula Kukkonen ja Riitta Kemppainen-Koiv isto. 

Geokätköily: Nina Miettinen ja Riitta Kemppainen-Koiv isto. 

Tiedotus: Riitta Kemppainen-Koivisto ja Seppo Arvio. 

Tilajaosto (Kiilopään OuLa A –osake ja Koskipuiston uudisraken-
nus): Seppo Arvio, Eero Kukkonen ja Antero Karv inen. 

Tule mukaan jaostojen aktiiv iseen toimintaan. Uusia raikkaita 
ajatuksia otetaan vastaan  - ota yhteys jaoston v astaavaan! 

Luonto– ja 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   
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OUNASVAARAN LATU RY. 
Ounasvaaran Latu ry  on perustettu 9.12.1952. Maksaneita jäseniä 

yhdistyksellä on 31.12.2011 tilaston mukaan  936 henkilöä. 

HALLITUS 2012 
Puheenjohtaja     

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

Varapuheenjohtaja 

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

Sihteeri  

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

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 

Varajäsenet:  
  Miettinen Nina  040 539 1678    nina.k.miettinen@gmail.com 

  Takapuro Simo  040 842 2189    s.takapuro@netti.fi 
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OUNASVAARAN LATU RY. 
Jäsenmaksut v. 2012 

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 25 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti 
  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 

 Latu ja Polku -lehden palvelukorti lla 

 OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com  
  Jäsenedut 2012 

 Latu ja Polku -lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa  

 Tapaturmavakuutus yhdistyksen järjestämissä ti laisuuksi ssa 

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

 OULAKKA –jäsentiedote 

 OuLa:n toimitilat: Vartiokatu 11-13 A 

 www.ounasvaaranlatu.fi, www.facebook.com/OunasvaaranLatu 

 Lapin Kansa urheilumuistio, Uusi Rovaniemi seurapalsta 
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Yhteistyökumppanimme muuttaa!! 
 
 
 
 
 
 

 
Sportia Rovaniemi avataan kesän  
aikana Sampo keskukseen. 
 


