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OUNASVAARAN LAT U RY.
Jäsenmaksut v. 2009

Email: ounas vaaranlatu@gmail.c om
www.suomenlatu.fi/
ounas vaaranlatu

1. jäsen

22 €

Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti

Perhe

30 €

Latu ja Polku –lehti + 2 jäsenkorttia

Rinnakkaisjäsen
Nuorisojäsen
(alle 19 v.)

13 €
9€

Oulakka + jäsenkortti
Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti

Liittyminen jäseneksi

Valokuvat

Kansi: Iloisia ilmeitä taukotulilla marjamestari As kon
vetämällä OuLa:n karpaloretkellä s yks yllä 2008.

Raili Arvio
Tuija Ikähei monen
Eero Kukkonen
Lilja Hiltunen
Lea Maalismaa
Seppo Arvi o
Suomen Latu

SISÄLTÖ 3/2009

OuLa r y:n tiedote jaetaan
3 krt/vuosi:
- 1/2009 tammi kuu
- 2/2009 toukokuu
- 3/2009 el okuu
Tiedotetta ei toimiteta jäsenille,
joilla on j äsenmaksu maks amatta
ilmestymispäi vään mennessä.

•

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

•

OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com

•

Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä

Puheenjohtajan terveiset

3

Menneen kauden tapahtumia

4

In Memoriam

6

Av antouinti

6

Retkeily

8

•

Latu ja Polku -lehti ilmestyy 8 kertaa vuodessa

Nuoriso

9

•

Tapaturmavakuutus yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksi ssa

Lentopallo

9

•

Suomen Ladun jäsenedut; kts. Latu ja Polku -lehti

Osoitteen muutokset
•

Latu ja Polku -lehden palvelukortilla

•

OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com
Jäsenedut 2009

Tiedottaminen

Geokätköily

10

Terv etuloa Ounasvaaran Latuun
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•

Oulakka –jäsentiedote

Sauv akäv ely
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•

OuLan toimitilat Vartiokatu 11-13 A

Kysely ja logokilpailu

13

•

www.suomenlatu.fi/ounasvaaranlatu

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

OuLa A –osake

14

•

Lapin Kansa –lehden urheilumuistio

Uudisrakennus
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•

Uusi Rovaniemi –lehden Menoksi –palsta

Tulev ia tapahtumia

16

Päätoimittaja
Seppo Arvi o

Muita tapahtumia

16

Kokouskutsu

16

OuLa:n jaostot

17

Ounasv aaran Latu ry.

18

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

Painopaikka
Kopipl us

250 €
300 €
200 €
100 €
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3

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

OUNASVAARAN LAT U RY.
Ounasvaaran Latu ry on perustettu 9.12.1952. Maksaneita j äseniä
yhdistyksellä on 31.12.2008 tilaston mukaan 1 095 henkilöä.

HALLITUS 2009
Puheenjohtaja
Arvio Seppo

0400 395 892

0400 395 984

antero.karvinen@gtk.fi

Sihteeri/OK-koulutusvastaava
Oivo Eeva

040 735 5869

eev a.oiv o@rovaniemi.f i

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri
Kukkonen Eero

Enimmäkseen lämpimät ja osin jopa helteiset säät ov at suosineet lomanviettäjiä
täällä pohjoisessa. Lapin kesä ja yötön y ö on yhdistelmä, jolle ei ole vertaa.
Eipä ole parempaa paikkaa asua ja elää kuin Lappi, missä kaikki kahdeksan
v uodenaikaa vaihtuvat oman ”aikataulunsa” ja aina erilaisten vuosittaisten erikoispiirteidensä mukaan. Muistakaamme kaikkien kiireiden keskellä nauttia
tästä luonnon monimuotoisuudesta.

seppo.arv io@fcg.f i

Varapuheenjohtaja
Karvinen Antero

Kesäinen tervehdys!

040 536 6715

eero.kukkonen@lao.fi

Hiltunen Lilja

040 508 4926

lilja.hiltunen@lshp.f i

Ikäheimonen Tuija

040 775 7353

kaarina.ikaheimonen@luukku.com

Jäsenet:

Kemppainen-Koiv isto Riitta 050 555 5617 riitta.kemppainen-koivisto@luukku.com
Koivula Marjo

045 675 4843

marjo.koivula@gmail.com

Salmela Asko

040 846 6140

asko.salmela@netti.f i

Lehtosalo Aila

040 848 5956

aila.lehtosalo@pp.inet.f i

Mylly Aira

040 518 3189

aira.my lly@pp.inet.fi

Varajäsenet:

Toukokuussa saimme y hdistyksemme tulevan operatiivisen toiminnan kannalta
erittäin merkittäv än myönteisen päätöksen. Y hdistyksellemme on yhdessä
OH:n Suunnistusjaoston kanssa myönnetty seuratoiminnan kehittämisav ustus
päätoimisen toimihenkilön palkkauskustannuksiin ja koulutuskuluihin ajalle
1.8.2009 - 31.5.2011. Kehittämisavustus on OPM:n liikuntayksikön SLU:lle
my öntämä av ustus Veikkausv oittovaroista. Kehittämistyön tav oitteena on edistää seuratoiminnan laatua ja lisätä seuratoimijoiden määrää. Kyse on valtakunnallisesta pilotti –hankkeesta, jossa my önteisen av ustuspäätöksen sai yhteensä
200 seuraa. Lapista ko. avustuksen sai v ain 3 seuraa. Olemme hyvin tyytyväisiä päätökseen ja koemme edessämme olevan sekä suuren haasteen että samalla myös tilaisuuden y hdistyksemme monipuolisen toiminnan kehittämiseen
entistä laadukkaammaksi ja ammattimaisemmaksi palv elemaan suurta ja alati
kasv avaa jäsenistöämme. Olemme allekirjoittaneet y hteistoimintasopimuksen
seurojen toiminnasta ja palkanneet käytännön työhön (50 % + 50 %) toimihenkilön helpottamaan todella suureksi paisunutta vapaaehtoistyötä. OuLa:n ja
OH:n suunnistusjaoston toiminnat painottuv at siten sopivasti limittäin, että toimihenkilön työskentely on mielekästä ja haasteellista ympäri v uoden.
Toimihenkilöksi nimikkeellä luonto– ja terv eysliikunnan koordinaattori 1.8.2009
lähtien olemme v alinneet liikunnan monitaitajan Hannu-Pekka Pukeman. Toiv otamme kaikki latulaiset Hannu-Pekan tervetulleeksi joukkoomme ja toiv omme,
että viihdyt tehtävässäsi. Haasteita on paljon ja mahdollisuuksia on yllin kyllin
eli y hdessä tehden ja rohkeasti asioihin paneutuen v oimme y hdistyksenä saav uttaa suuriakin tuloksia tulev aisuudessa. Olkaa jäsenet rohkeasti yhteydessä
Hannu-Pekkaan, kun asiaa ilmenee.
Valionrannan kokonaishanke etenee siten, että nyt
kesän aikana laaditaan erillisselvityksiä mm. kaupunkikuv asta sekä maisema– ja luontoarvoista. Tämän
jälkeen kaavoitusprosessi jatkuu. Toiv ottav asti vuodenv aihteen jälkeen olemme siltä osin finaalissa.
Syksyn toiminnassamme on jälleen monia mukavia
tapahtumia, joista enemmän tässä tiedotteessa. Tule
yksin, kaksin tai koko perhe, unohtamatta mummoja
ja v aareja, mukaan reippaaseen toimintaamme.
Seppo Arv io
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MENNEEN KAUDEN TAPAHT UMIA
Melontavaellus Korv atunturinmaassa
”Me mennään melomaan, Korvatunturille”
soi laulu mielessämme, kun kesäkuun puoliv älissä matkasimme kohti Kemihaaraa. Meidän lisäksi oli kymmenen muuta innokasta
melojaa menossa Korv atunturin maastoihin,
Kemijoen latvav esille. Pysähdy imme kahvilla
Samperin Savotassa ja tutustuimme Opastuskeskus Korvatunturin näyttely ihin.
Melonta alkoi Kemihaaran entiseltä rajavartioasemalta mukavassa kesäsäässä,
my ötätuulen v auhdittamana. Kemijoki oli alkupäästään yllättäv än matala- ja
kirkasvetinen. Meloessa sai katsella pohjan kiv iä ja muotoja. Leiriy dyimme hiekReisjärv
i
kaisilla rantatörmillä ja vanhoilla ,uiton
lanssipaikoilla.
Lauantaina patikoimme
melonnan lomassa rakkaisen Lattunav aaran päälle katselemaan av aria maisemia. Huipulla oli autiotuvan lisäksi museov iraston entisöimä palov artijan tupa
v uodelta 1934. Iltanuotiolla Raili yllätti meidät nimipäivän kunniaksi juhlatortulla.
Sunnuntaina saimme kokea kunnon rankkasateen ja ukkoskuuroja. Pahimman
salamoinnin ajan kyyhötimme rannalla kotiloissamme kuin etanat. Litimärkinä
pääsimme lopulta maaliin, Martin sillan alle kuiv attelemaan ja odottelemaan
autojen noutoa. 75 kilometriä Kemijokea tuli tutuksi mukav assa porukassa. Mukana oliv at Seppo (v eturi), Raili, Anni, Maaretta, Reino, Raija, Sirkka, Minna,
Y rjö, Timo, Kristiina ja Paula. Kiitokset mieleenpainuv asta reissusta!
Paula ja Kristiina

Yön yli –retki Kuninkaanlaav ulle
Pikkuveljeni tuli meille perheineen perjantaina 12.6. Kaarinasta ja
olivat heti halukkaita patikkareissulle. Lähdimme Norvajärveltä ja
seurasimme moottorikelkkareittiä ison suon reunasta kohti Santavaaraa. Soilla maistelimme väkeviä karpaloita. Sateesta ja soiden vetisyydestä huolimatta matka eteni hyvin. Lapset Milla, Pinja (9v.), Jonna
(8v.) ja Jasmin (5v.) olivat innoissaan, kun Jonna löysi koiran kaulapannan ja Jasmin huomasi haljenneen linnun munan. Lapset poimivat
tupasvilloja ahkerasti kotiin vietäväksi. Perillä iltasella lämmitimme
herkullista hernekeittoa. Sade loppui ja pystytimme teltat. Aamulla
hyvin nukkuneina aamupalan jälkeen kaikki halusivat kävellä takaisin
Norvajärvelle. Matkalla kokkasimme herkullisen aterian nuudeleista
lisäten kuivattua lihaa ja suppilovahveroita. Lasten energiataso nousi
ja jatkoimme laulaen matkaamme. Otimme suunnan vaaralta suunnistaen navigaattorin, kartan ja kompassin avulla kohti kotiamme. Lapset
vuorotellen näytti meille tietä. Perillä kävimme hakemassa lähdevettä ja kyllä maistui hyvältä. Olemme
ylpeitä reippaista lapsistamme. 16 km kävely soilla ja metsässä taittui hyvin ja matka oli mukava.
Milla, Pinja, Jonna, Jasmin, Sanna, Juha ja T uija.
Jos joku perhe innostuu tällaisesta retkestä, lähden tyttöjeni kanssa mukaanne ilomielin. Retkihän
voisi olla muutaman tunnin tai yön yli. Ottakaa yhte yttä minuun ja suunnitellaan retkeä. Perheliikuntavastaava T uija Ikäheimonen puh. 040-7757353 tai sähköposti kaarina.ikaheimonen@luukku.com

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, Marjo Koiv ula, Eero
Kukkonen, Tuomo Könönen, Kirsi-Maria Petrelius, Riitta Kemppainen-Koivisto
ja Pasi Jurmu.

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

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

• Sauvakävely: Tuula Kukkonen ja Tuija Ikäheimonen.
• Tiedotus : Marjo Koivula ja Seppo Arvio.
• Uudisrakennus : Eero Kukkonen, Seppo Arvio, Antero Karv inen ja Aila
Lehtosalo.

Tule mukaan j aostojen aktiiviseen toimintaan. Uusia raikkaita
aj atuksia otetaan vastaan - ota yhteys jaoston v astaavaan!
Luonto– j a terveysliikunnan koordinaattori Hannu-Pekka Pukema,
puh. 040 573 9855
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TULEVIA TAPAHT UMIA
Perintei nen, jo 55. Nap apiirin Hiihto järjestetään ensi keväänä
la 20.3.2010. Hiihtäjät pääsevät nautti maan Ounas vaaran ja R ovaniemen ympäristön upeista hiihtomaastoista ja mi elenkiintoisista reiteistä, j oiden vai htel evuus ja monipuolisuus l uovat kunkin
itselleen valitseman reitti pituuden mukaisen sopi van haasteen.
Aloita jo en silumilt a harjoittelu sopivin hiihtolen kein !
Lisätiedot: www.napapiirinhiihto.fi

MUITA TAPAHT UMIA
Kaikki OuLa:n jäsenet ovat tervetulleita myös SuLa:n ja
Lapin latualueen tapahtumiin - tässä muutamia:
- 3.-6.9. ”Peuran polku” -EräSM, Reisjärv i
- 3.-4.10. Lapin latualueen syyskokous/Kaamospäivät: kerätään kimppakyydit ja lähdetään suurella joukolla Sodankylän Ladun järjestämille Kaamospäiv ille tapaamaan Lapin latualueen muita latulaisia. Tiedossa on monenlaista hauskaa
ohjelmaa ja muuten v ain leppoisaa y hdessäoloa. Katso tarkempi ilmoittelu Lapin Kansan Urheilumuistiossa ja muissa
tiedotteissamme. Tiedustelut Aino Koivisto 050 567 5675
- 24.-25.10. SL:n syyspäivät ja –liittokokous, Oulu
- 14.11.
Lapin latualueen lentopalloturnaus, Rov aniemi

Kokouskutsu
Sääntömääräinen v uosikokous
Aika:
Pai kka:

ke 18.11.2009 klo 18.00
Vartiokatu 11-13 A, Rovaniemi

Asialista:
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
10§
11§
12§
13§
14§
15§

Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytymi nen
Kokouksen laillisuus
ja päätös valtaisuus
Esityslistan hyväks yminen työjärjestyks eksi
Vuoden 2010 toi mintasuunnitel ma
Vuoden 2010 jäs enmaks ut
Maks ettavi en pal kkioiden ja kulukor vausten perusteet
Talousar vio vuodelle 2010
Hallituks en j äsenten lukumäärä vuodelle 2010
Hallituks en puheenjohtaj an valinta
Hallituks en j äsenten ja varajäs enten valinta
Tilintarkas tajien ja varatilintar kastajien valinta
Kokous kuts ujen ja muiden tiedonantojen jul kais u
Muut asi at
Kokouksen päättäminen
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MENNEEN KAUDEN TAPAHT UMIA
Valloitettiin Vongoiv a
Turhaan ei Vongoi van aluetta s anota Itäkairan hel meksi, sillä niin upeaa yhtämittaista tunturipaljakoitten jonoa ei toista Itäkairasta löydy. Kuuden hengen r yhmä
sai nauttia kauniissa kesäs ääss ä vajaan vii kon tunturialueen moni muotois uutta. Kävel yos uus aloitettiin Lokan altaan takaa Marivaarasta, joss a ensimmäi nen 20
km matkaosuus oli osittain upottavaa suoerämaata.
Reittimme s eurasi vanhaa poroaitaa, joka oli kuitenki n
helppokul kuisempaa kuin ns. oi kotie J aurulle. Vongoivan männi köitten kohdalta las keuduimme s uurten kynttiläkuusten r eunustamaan Jaurujokilaaks oon. Alueella
sijaitsee pohjoisin yhtenäinen kuusi vyöhyke, j oka on
hieno vastakohta 10 km pääss ä olevalle kivi kkoiselle j a
puuttomalle kymmenien tunturipaljakoitten yhtenäis elle
tunturijonolle. Vaelluks en ai kana yövyimme Jaurujokeen las kevan Tyyr ojan al ajuoks ulle rakennetuss a
var austuvass a ja sen l eirintäal ueella. Vieras kirjojen perusteella vaeltajien mielestä T yyrojan vaellustupamiljöö on UK-puiston kaunei mpia, oman lisänsä sille antaa pur on rannassa
oleva uuden uutukainen s auna ja puroon rakennettu ”uima-allas” (kts. kuva) .
Vongoi van tunturialueen kierros, j oka sisälsi myös vanhaan Vongoi van kammiin tutustumisen, oli kin yhden kokonaisen vuorokauden mittainen elämys . Ki erros kannattaa aloittaa
Tyyrojan oi kean puoleis elta rinteeltä lähtevää polkua pitkin, edeten ojan vartta Povi vaaran
kautta Vongoi valle. Sieltä ”maailmankatolta” näkyi sil män kantamattomiin tuntureita länsipohj ois-itäakselilla; Sokosti, U ks elmapää, Vuomapää, Kuikkapää, Tsarmitunturit ja Kor vatunturin rosoinen silhuetti. Eteläss ä erämaasuoalueet ja vesistöjen tekoaltaat. Vongoivan
kammille asetimme oman geokätkömme, joka on vaikeus asteeltaan, niille jotka vanhalle
kammille asti pääsevät, helpohko, se on myös tal visai kaan tavoitettavissa. Takaisin Jaurujokilaaksoon l as keudui mme Vongoi vanjoen vartta s euraten. Reitin valinta os oittautui
onnistuneeksi. Joki oli vuoroi n j yhkeiden por onjäkäläpeittoisten mäntykankaiden, s ankkojen paks usammaleisten rinnekuusi kkojen ja lehtomaisten kurul aaksoj en kätkössä. Vongoivanjoki, kui vasta kesäs tä huolimatta, oli pai koittain ylitsepääsemättömän vuolas.
Alueen kallioperän happamuudesta johtuen kas villisuus on kar ua ja kas vilajej a niukasti.
Lehtomaisilla jokiuomilla l öysimme kuitenkin ruohokanukkaa, kultapiiskuja, si niyökönlehtiä, vilukkoa, maariankämmekkää, kiss ankäpäl ää, haproa, punakkoa, vanamoita, kurjenpol via ja- jal kaa s ekä kaarlenvalti kkaa. Lintuja tunnistimme vain kai kille tutun kuukkelin,
riekon ja sen r ykimäkuopan, T yyroj an r annassa
kei kistelevän kos ki karan j a Lokan altaalla
näimme neljän meri kotkan par ven.
Lopuksi asetimme toisen geokätkömme T yyrojan varaus tuvan l äheisyyteen. Innolla odotamme kätköj emme löytäjien kommentteja.
Kiitos vongoi vanvaeltajille, Minnalle, Leilalle,
Lealle, Anjalle ja Eerolle. Kanssanne oli unohtumatonta kokea Itäkairan helmi koko komeudess aan kes äauringossa.
Kokemuks et kirjasi Aila Lehtos alo
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IN MEMORIAM

UUDISRAKENNUS

Ihmiselämän rajallisuus tuli esille juhannusviikolla, jolloin saimme yllättävän
suruviestin - kaikkien latulaisten tuntema Martti Hämäläinen oli 65-vuotiaana
menehtynyt äkilliseen sairaskohtaukseen kotonaan. Monipuolisessa harrastustoiminnassaan hän oli Suomen Ladun hallituksen jäsenenä, Lapin latualueen
yhdyshenkilönä, Hetan Ladun puheenjohtajana ja latulaisena laajasti arvostettu. Martin asiallisuus, ystävällisyys ja reiluus jäävät pysyvästi muistoihimme.
Hiljennymme kunnioittamaan Martti Hämäläisen muistoa ja otamme osaa
omaisten suruun.
Seppo Arvio

AVANTOUINT I
HILEHISTEN KUULUMISIA
Avantoui nti kausi käynnistyy taas s yys kuussa, vai kka nyt aurinko paistaa, ilma on lämmin ja luonnon vesissä voisi uida vaikka
kui nka kauan.
Kevätj äät lähti vät vauhdilla rikkoen Kukanniemen laiturin menness ään ja kol kuttelivat
jo rakennuksen portaan reunoja. Vanha iso
kuusi pihalla sai kylkeensä (kts. kuva), mutta
suojeli jäämass oilta itse rakennuksen. Kunhan saamme uuden l aiturin rakennettua,
aloitamme uuden uinti kauden.
Avainten m yynti Kukanni emessä alkaa m a
21.09.2009 klo 17.30 j a jatkuu maanantaisin klo 17.30-18.30 7.12.2009 s aakka. Muina ai koina avai-mi a voi tiedus tella HannuPekka Pukemalta, puh. 040 756 3513.
HINNAT / Kausikortti (koko kau si):
Kausikortti 50 € + 5 € avainpantti tai vii mekauden avain. Eläkeläiset ja opiskelijat 35 € + 5 € avainpantti tai viimekauden avain.
Huom. kortti esitettävä pyydettäessä tar kas tusta varten! Kuten ai kaisemminki n kausikortti on aina h enkilö kohtainen, mutta avain voi olla yhtei nen.
Lisäksi kausikortin edell ytyks enä on Ounasvaar an Ladun jäsen yys, joka on maksettava
erikseen (v. 2009 yksilöjäs en 22 € tai koko perhe 30 €).
Avoimet ovet, avantoesittelyä, tarjoilua j a arpaj aiset Isänpäivän ä 8.11.2009 klo 14-17.
Kevätkauden avaintenmyynti al kaa 4.1.2010.
MM-kisat tammi kuussa Slovenian Ljubj anassa ja SM-kisat Kokkolass a hel mi kuuss a.
Eipä muuta kui n harjoittelemaan ui ntia ja nauttimaan avannon virkistävistä vaikutuksista.
Aurinkoista kesän j atkoa j a MUIST A, talkootyötä saa jo kain en j oka haluaa … - Ilmoittaudu Liljalle p 040-5084926.
t. Hilehiset

VALIONRANNAN PROJEKTIN TILANNE
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asetettu Valionrannan asemakaav an ja hankkeen suunnittelun ohjausryhmä kokoontui juhannuksen jälkeisellä
viikolla uusitussa kokoonpanossa. Aikaisempi kokoonpano ei täyttänyt tasaarv on vaatimuksia, koska kaikki luottamushenkilöjäsenet olivat miehiä. Nyt mukana on myös ”naisenergiaa” eli uusitun ohjausryhmän luottamushenkilöjäsenet
ov at valtuustoryhmien nimeäminä: Sari Y lipulli (Vihr.), Irma Maijanen (KD), Sulo
Paksuniemi (SDP), Markku Pekkala (Kok.), Riku Tapio (Kesk.), Esko-Juhani
Tennilä (Vas.) ja Piritta Nenonen (PS).
Kokouksessa esiteltiin hankkeen nykytila ja suunnittelun eteneminen alustavine
aikatauluineen. Skanska Talonrakennus Oy:n edustajat kertoiv at sitoutumisensa hankkeeseen olev an edelleen korkealla tasolla. Tätä osoitti myös hankkeen
liiketoimintakonseptin laatimisen tämän hetkisen vaiheen esittely.
Oma Luonto– ja terveysliikuntakeskuksemme suunniteltuine monipuolisine toimintoineen palv elee ensisijaisesti jäsenistöämme, mutta myös muita kiinnostuneita kaupunkilaisia. Samalla ”Elämyshotellin” koti– ja ulkomaiset asiakkaat
v oivat tutustua eksoottisiin harrastuksiimme, kuten esim. av antouintiin ja halutessaan my ös kokeilla ja saada itsekin näitä arktisia elämyksiä kotiinv iemisiksi.
Toimintamme Valionrannan alueella koetaan yleisesti hyväksi linkiksi kaupunkilaisten ja matkailijoiden välillä. Luonto– ja terveysliikuntakeskuksemme sijainti
v oi suunnittelun edetessä v ielä muuttua alkuperäisestä, mutta tavoitteemme
oman toimitilan saamisesta ja synergisesti osana koko Valionrannan aluetta ja
sen toimintoja on selv ä.
Y leis– ja asemakaav oituksen osalta hankkeen osallistumis– ja arviointisuunnitelma on hyväksytty ja v iranomaisneuv ottelut käyty. Edellytetyt erillisselv itykset
kaupunkikuvasta, maisema– ja luontoarviointi, liikenneselvitys, maaperäselv itys
ja selv itys v iheralueyhteyksistä laaditaan tämän kesän aikana. Tämän jälkeen
päästään kaav ojen luonnosvaiheeseen syksy llä ja ehdotusv aiheeseen talv ella.
Mikäli kaikki asiat etenevät normaalisti voisivat kaav at olla lainvoimaiset alkuv uodesta 2010. Tämän jälkeen v oidaan tehdä lopullinen rakentamispäätös.
Toiv otaan, että v almistelussa koko ajan vallinnut positiiv isuus säilyy.
Seppo
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RETKEILY
RUSKAMELONTAV AELLUS LIVOJÄRVELLE
12.-13.9.2009☺☺☺
Melontav aelluksemme kohteena on Lapin Taikamaa Posion Livojärv i, jonka v esi on erittäin
kirkasta. Järv en pohjoispuoli on harjumaastoa,
joka jatkuu järveen pitkinä rantahietikoina ja
v edenalaisina matalikoina ja selänteinä. Säikänsalmen kultahietikoita kutsutaankin Lapin Rivieraksi. Maisemallisesti alue on todella upea.
Vaelluksemme sopii v ähemmän meloneellekin. Starttaamme Rovaniemeltä
la 12.9. klo 8.00. Kajakit/kanootit kuljetetaan omin kuljetuksin/y hteiskuljetuksena Livojärv elle, josta melomme lenkkinä olosuhteiden mukaisen matkan.
Y övymme omissa teltoissa. Varustuksena normaali melonta-/v aellusv arustus
(oma/lainattu kanootti ja huom. turv avarustus!), omat sapuskat ja ripaus seikkailumieltä. Su 13.9. paluu Rovaniemelle iltapäivän lopulla.
Ilm.maksu jäsen 20€ ja ei-jäsen 50€ on maksettava etukäteen OuLa:n tilille
800010-1739367, viite 1339, 30.8. mennessä. Mukaan pääsee 12 ensiksi ilmoittautunutta! Tied:t ja sitovat ilmoittautumiset 30.8. mennessä vaelluksen
v etäjä Seppo Arv io, puh. 0400 395 892. Ennakkopalav erista sovitaan erikseen.

RUSKAVAELLUS AALISTUNTURILLE
19.-20.9.2009 ☺☺

VUOKRATTAVANA TARVIKKEITA!
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

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.
Tiedustelut ja varaukset: Hannu-Pekka Pukema, 040 573 9855

Suhteellisen lähellä Rovaniemeä on monia
hienoja, mutta useimmille tuntemattomia retkikohteita. Yksi sellainen on Aalistunturi Kolarissa. Ajomatkaa sinne on Rov aniemeltä n.
120 km. Aalistunturilla on vanha palov artijan
maja ja laelta (+ 373 mmpy) av autuu hulppeat näkymät kaikkiin ilmansuuntiin. Alue
ikimetsineen on mitä mainioin retkikohde.
Alustava ohjelma: La 19.9. lähtö Rov aniemeltä klo 8.00 omin kuljetuksin/
y hteiskuljetuksena Aalisjärv elle, josta patikointia Aalistuntunturin ruskan kultaamissa osin erämaisissakin maastoissa. Reitit ja taipaleiden pituudet olosuhteiden mukaan. Y övymme omissa teltoissa. Iltanuotiolla leirilauluja ja muuta vapaata ohjelmaa. Vaellus sopii kaikille "normaalikuntoisille", myös perheille.
Su 20.9. paluu Rovaniemelle iltapäiv än lopulla. Varusteet: Normaali syksyinen
v aellusv arustus: teltta, makuupussi, omat ev äät ja v aravaatteet yms. Kuljetukset pyritään sopimaan kimppakyyteinä.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 6.9.2009 mennessä, v aelluksen v etäjä
Asko Salmela puh. 040 846 6140. Ilmoittautumismaksu jäsen 20€ ja ei-jäsen
50€ on maksettava OuLan tilille 800010-1739367, v iite 1313. Vaelluksen ennakkopalav erista sovitaan erikseen.
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RETKEILY

KYSELY JA LOGOKILPAILU

Metsätontun lyhtyretki 29.11.2009 klo 17.00 ☺
Tulkaa kaikki mukaan perinteiselle ja suositulle Metsätontun l yhtyretkelle I Adventtina 29.11. kl o 17.00
Ounas vaar alle. Ottakaa mukaan iloinen mieli, tonttulakki, l yhty ja eväät ( makkaranpaistoon mahdollisuus).
Retken suur en s uosion vuoksi ilmoita tulostasi 20.11.
menness ä osoittees een kaarina.i kahei monen@luukku.com tai teks tivi estillä numeroon 040- 7757353 (Tuija Ikäheimonen, perheliikuntavastaava).
Jos olet kiinnostunut tul emaan retken s uunnitteluun ja
toteuttamis een mukaan, niin il moitathan halukkuudesta edellä oleviin yhteys tietoihin.
Retki on maksuton. Tervetuloa koko p erhe, m yös
mummot ja vaarit !

PUOL UKKARET KI su 13.9. ja
KARPALORET KI su 11.10. ☺
Syks y on marjastuks en ai kaa. Kokoonnumme puolukkaretkelle su 13.9. ja karpaloretkelle su 11.10 kummallekin klo 10.00
Lappia-tal on par kkipai kalle, josta lähdemme omin kul kuneuvoi n (ki mppakyydillä) Rovaniemen lähi alueella sijaitsevaan
perinteis esti tosihyvään marjapai kkaan. Puolukkaret kell ä
kävel yä autolta on n. 1,5 km. R etken aikana kaivamme repun
pohj alta omi a eväitämme. Ainaki n heinäkuun alussa musti kan
ja puolukan kukinnot oli vat enteellisen runsaita, t oi vottavasti
sää suosii loppukesästä j a s aadaan runs as marjas ato. Kai kki
marjanpoi minnasta ja ulkoilusta kiinnostuneet mukaan!
Toivotaan runs asta marjakesää, jotta saisi mme s ankot täyteen metsän anti mia. Retket
ovat kaikille avoi mia ja maksuttomia. Tiedus telut: retken vetäjä marjamestari As ko Salmela, puh. 040 846 6140.

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.

KYSELY OULA:N JÄSENILLE!
OuLa:n Koskipuiston uudisrakennushanke on ollut v ireillä jo kymmenen vuotta
ja monien v aiheiden jälkeen joudumme yhä odottamaan hankkeen käytännön
aloitusta! Valionrannan kokonaisprojektin nytkähdetty ä vihdoinkin edes hieman, haluamme päivittää jäsenistömme mielipiteitä Luonto– ja terveysliikuntakeskus –hankkeestamme. Niin entiset kuin uudetkin kommentit ovat arvokkaita, jotta rakennuksen sijainti, sisätilat ja ulkoalueet vastaav at monipuolisen
toimintamme ja jäsenistömme tarpeita. Kaikki mielipiteet ovat tärkeitä, joten
v astaa seuraaviin kysymyksiin:
1.

Käv isitkö uimassa avannossa ja saunassa asianmukaisissa tiloissa
Valionrannassa elämyshotellin välittömässä läheisyydessä vai hieman
etäämpänä samalla alueella?

2.

Mitä palv eluja/toimintoja haluaisit toimipaikan y hteyteen?

3.

Muita ehdotuksia/ideoita uudisrakennuksen tiimoilta …?

Vastausaikaa on jatkettu edellisessä Oulakassa esitetystä. Siispä lähetä
v astauksesi (lyhyt tai pitkä) 30.9.2009 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
aila.lehtosalo@pp.inet.f i tai kirjepostina osoitteeseen: Ounasvaaran Latu ry,
Vartiokatu 11-13 A, 96100 ROVANIEMI. Kaikkien vastanneiden kesken arv omme toimintaamme liittyviä palkintoja!

LOGOKILPAILU
Ed. Oulakassa julistettuun avantouintijaosto Hilehisten logokilpailun kilpailuaikaa jatketaan syyskuun loppuun asti, joten vielä ehdit ideoida ehdotuksesi!
OuLa:lla on jo yhdistyksen yleislogo ja Napapiirin Hiihdon logo, joiden rinnalle
haemme Hilehisille omaa y htä näyttävää logoa. Tav oitteena on logon omaperäisyys ja v isuaalisuus sekä ”y hteensopivuus” OuLa:n muiden logojen kanssa.
Säännöt: 1. Kilpailu on avoin kaikille OuLa:n jäsenille, 2. Logon muoto on pyöreä, 3. Lo-gossa on käytäv ä ilmi nimet ”HILEHISET” ja ”OUNASVAARAN LATU”, 4. Voittanut ehdotus kaikkine käyttöoikeuksineen siirtyy Oula:lle ilman eri
korv austa, 5. Kilpailun tuomariston muodostaa OuLa:n hallitus. Tuomariston
jäsenet eivät v oi osallistua kilpailuun.
Ehdotukset läh. 30.9.2009 mennessä kirjepostiosoite: Eeva Oiv o, Soutumiehentie 11, 96460 ROI ja v arust. Nimimerkillä, laatijan nimi selv iää lähetyksen
mukana erill. sulj. kuoressa olev assa nimitiedossa. Ehdotukset arvostellaan
ensin anonyymeinä ja voittaneen ehdotuksen ratkettua av ataan nimikuoret.
Palkitsemme voittaneen ehdotuksen 100€ lahjakortilla. Lisäksi arvotaan muita
palkintoja kaikkien osallistuneiden kesken.
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TERVETULOA OULA:UUN!
SLU:n seuratuella OuLa:lle ja OH:n suunnistusjaostolle
on 1.8.2009 lähtien palkattu yhteinen luonto- ja terveysliikunnan koordinaattori.
Yhteistyöseurojen toi minnan kehittäjäksi on valittu syntyperäinen rovaniemel äinen H annu-Pekka Pukema.
Tämä 27- vuotias Lapin Suunnistuks en alueval mentaj a
ja nuorten hiihtos uunnistus maajoukkueen val mentaj a
on koulutukseltaan logistiikkainsinööri (AMK). Hän
kehittää os aamistaan edelleen Lapin yliopistossa, matkailun ja liiketoi minnan tiedekunnass a, johtamisen koulutusohjelmassa, si vuai neinaan mar kkinoi nti ja kas vatustieteet.
Maajoukkuetason hiihtosuunnistaja tykkää vaellella
rauhallisesti, mutta lii kkuu myös kovaa j uosten - kartankin kanss a kansallisessa kärjessä. Urheilusta nauttiminen on pitänyt mi ehen l ajikirjon monipuolisena j a t uottanut menes tystä myös sei kkailu- urheiluss a.

SAUVAKÄVELY
Kaikkihan osaavat kävellä - vai osaavatko?
Kävelyklubi - 10000 askelta mukavassa seurassa ...
Mukavasti käynnistynyt OuLa:n Kävelykl ubi –toi minta jatkuu.
Kävel y on ai kuis väestön suositui n liikuntaharrastus. Kävel ylenkkeil yä harrastaa lähes 2 miljoonaa suomalaista. Miksi?
Kävel y on turvallista, helppoa ja halpaa. Sitä voi harrastaa
esim. ar kisena työmatkakävel ynä, reippaana hi kilenkkinä, sauvoilla tai ilman, luonnossa s amoillen, sienestäen ja marjastaen.
Kävel yklubi on ohjattu kävel y- ja sauvakävel yr yhmä, joka kokoaa s amanhenkiset yhteen, kannustaa ja opas taa sekä toisaalta tehostaa kävel y- ja s auvakävel yharjoittelua.

☺
päiväretki/tapahtuma
Ohjelma päätetään its e; tapaamisissa
perehdytään
esim. kävelyn ja s auvakävelyn teknii kkaan, pidetään pieniä teoriahetkiä
liikunnan vai kutuksista ter veyden
ylläpitäjänä
ja sairauksien
☺☺☺
vaellus
ennaltaehkäisijänä, saadaan tietoa oi keanlaisista varusteista,
voi daan tutustua tehoharjoitteluun j ne.

NUORISO

NUORI! T UL E MUKAAN REIPPAASEEN TOIMINTAAN!
Nuorisojaostomme toiminta on nimenomaan nuorten itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa. Jaoston toimintaa ei suunnitella liiaksi etukäteen,
vaan ajatuksena on, että nuoret itse yhdessä porukalla suunnittelevat ja
toteuttavat omista lähtökohdistaan ja toiveistaan kaikki tapahtumansa.
Ota yhteys nuorisojaostomme vetäjään Riitta Kemppainen-Koivistoon,
puh. 050 555 5617 tai sposti riitta.kemppainen-koivisto@luukku.com

OuLa-SALIBANDY –LEIRI

12. - 13.9.2009

Kev äällä peruuntunut nuorten
suosikkisisäpalloilulajin salibandy n leiri järjestetään syyskuussa.
Leirin v etäjänä toimii liigapelaaja
Timo Kukkonen eli huipputason
osaamista ja lajin tietotaidon
opettamista on osallistujille tiedossa. Leiri on tarkoitettu 12-18 v uotiaille nuorille niin tytöille kuin
pojillekin. Leiri järjestetään Lapin
Ammattiopiston liikuntahallissa
Kairatie 75. Molempina päiv inä pelataan klo 10-15. Osallistujat tuov at omat
v arusteet ja peliv älineet sekä ev äät mukanaan. Pelien jälkeen peseytymismahdollisuus hallilla. Leirin osallistumismaksu on OuLa:n jäsenille ilmainen ja eijäsenille 10€/pelaaja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 28.8.2009 mennessä Eero
Kukkoselle, 040 536 6715 tai eero.kukkonen@lao.f i

LENTOPALLO
SYKSYN LENTOPALLOVUOROT(alustavat):

:
retki

Kävel yklubin kokoontumis kerrat ke:t 26.8., 2.9. j a 9.9. klo 18.00 (90 min/kerta). R yhmän
koko min. 8 henkeä. Lähtöpai kka Urheiluopiston läheis yydess ä ol evalla jousiammuntaradalla Ounas vaaralla. Kävelykl ubitoi minta on maks utonta kai kille OuLa:n j äsenille, eijäseniltä maksu 10€/s yks yn kokoontumis kerta. Ter vetuloa - ota mukaan omat sauvat!
Tiedustelut: Tuul a Kukkonen puh. 0400 206 680
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Ma klo 15.30 - 17.00, Rajan Liikuntahalli
Ma klo 19.30 - 21.00, Ounasrinteen koulu, miehet
Ma klo 19.00 - 20.30, Ounaskosken koulu, naiset
Ke klo 19.00 - 20.30, Ounaskosken koulu, sekaryhmä
Mahd. tark:sta ilm. LK:n Urheilumuistiossa. Terv etuloa - my ös uudet palloilijat!

L AP I N LA TU AL UE E N LE N TOP AL LO TUR N AUS
LA 14.11.2009 KLO 9.00-15.00 LAPIN URHEILUOPISTOLLA
Kootaan omia joukkueita ja odotetaan osallistujia myös maakunnasta. Tapahtumasta ilmoitetaan myöh. tiedotteissa ja Lapin Kansan Urheilumuistiossa.
Tiedustelut: OuLa/Lentopallojaosto/Antero Karvinen 0400-395984
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GEOKÄTKÖILY
GPS-laitteen käytön opastus 24.8.2009☺
Geokätköily on ulkoilijoiden uusi suosikkilaji. Keväisen Geokätköily -kurssimme aikana ilmeni, että GPS-laitteen käytössä on
monella v ielä paljon opeteltavaa. Em. tilanteen parantamiseksi järjestämme yhteisty össä Citysportin kanssa GPS-laitteen
käy tön opastustilaisuuden ma 24.8.2009
klo 17-19; kokoontuminen Citysportin myymälässä, Rovakatu 23. Omat GPS-laitteet
mukaan! Mikäli sinulla ei v ielä ole omaa
GPS-laitetta, niin tilaisuuteen osallistujilla
on mahdollisuus hankkia illan erikoistarjoushintaan GPS-laite itselleen. Tilaisuus
on kaikille OuLa:n jäsenille ilmainen. Tiedustelut ja sitovat ennakkoilmoittautumiset
Asko Salmela, puh. 040 846 6140.
Terv etuloa!

Kuva- ja muistelusilta / Uusien jäsenten ilta
28.10.2009 ☺
Kaamoksen laskeuduttua pohjoisille palkisillemme on, jo perinteeksi muodostuneen mukaisesti, mukava pysähty ä porukalla muistelemaan ja katselemaan kuvia menneen vuoden tapahtumista ja retkistämme metsiin ja tuntureille. Samalla
on kaikilla v aelluskärpäsen puremilla oiva tilaisuus tutustua retkeilytoimintaamme
ja suunnitella seuraav an vuoden uusia retkiä.
Ilta on suunniteltu myös kaikille uusille jäsenillemme. Tule tutustumaan toimintaamme ja muihin latulaisiin! Samalla on oiva tilaisuus viimeistään tutustua uuteen toimihenkilöömme, luonto– ja terv eysliikuntakoordinaattori Hannu-Pekka
Pukemaan.
Kokoontuminen ke 28.10.2009 klo 18.00 OuLa:n toimitilassa Vartiokadulla.
PS. Ottakaa mukaan omat retkikuv anne ja -päiväkirjanne!
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