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Avantouinti on talven paras juttu!         

OuLa:n Hilehisten karaistuneiden uimareiden 

ilmeetkin sen kertovat! Tule mukaan! 

   

 

OUNASVAARAN LATU RY  ● Jäsentiedote ● 3/2010 
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Julkaisija                                    
Ounasvaar an Latu r y.               
Vartiokatu 11-13 A               
96100 ROVANIEMI                  
Gsm 040 573 9855   

Email:                                     
ounasvaaranlatu@gmail.com               

www.suomenlatu.fi/
ounasvaaranlatu 

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

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

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

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

HUOM!                                                                     
Otamme vas taan jäsenistöltä 
omia kirjoituksia ja ilmoituksia. 
Riippuen ilmoitusten sisällös tä 
perimme il moitusmyyntihinnan. 

Päätoimittaja                                                  
Seppo Arvi o 

Toimitussihteeri                                                   

Painopaikka                              
Kopipl us 

SISÄLTÖ 3/2010 

Puheenjohtajan terveiset   3 

Menneen kauden tapahtumia  4 

Luonto– ja terv eysliikunnan               koor-
dinaattori    4 

Tulev ia tapahtumia   6 

56. Napapiirin Hiihto   7 

Lentopallo    7 

Av antouinti    8 

Retkeily     9 

Tiedotuksia   11 

Käv ely/Sauvakävely  12 

Nuoriso/Outdoor –klubi  13 

OuLa A –osake   14 

Uudisrakennus   15 

Tulev ia tapahtumia  16 

OuLa:n jaostot   17 

Ounasv aaran Latu ry.  18 

Kansi: Syksy on marjanpoi minnan ai kaa. Tule 
mukaan marjaretkillemme! 
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OUNASVAARAN LATU RY. 

Jäsenmaksut v. 2010 

1. jäsen   22 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti 

Perhe   30 € Latu ja Polku –lehti + 2  jäsenkorttia 

Rinnakkaisjäsen 13 € Oulakka + jäsenkortti 

Nuorisojäsen       9 € Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti      
(alle 19 v.) 

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 2010 

• Latu ja Polku -lehti ilmestyy 8 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.suomenlatu.fi/ounasvaaranlatu 

• Lapin Kansa –lehden urheilumuistio 

• Uusi Rovaniemi –lehden Menoksi –palsta 
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OUNASVAARAN LATU RY. 

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

HALLITUS 2010 
Puheenjohtaja     

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

Varapuheenjohtaja 

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

Sihteeri  

   Oivo Eeva  040 735 5869    eev a.oiv o@rovaniemi.f i 

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-koivis-                   
                to@luukku.com 

  Lehtosalo Aila  040 848 5956    aila.lehtosalo@pp.inet.f i 

  Varajäsenet:  

  Lehtonen Mikko  040 861 0860    mikko.lehtonen@ppf.inet.fi 

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

Kesäinen tervehdys! 

Lämmin ja osi n helteinenkin sää on suosinut lomanvi ettäjiä. Akkuja on ladattu ja nyt on  
syksy haasteineen edessä. 

Luonto- j a ter veysliikuntakeskus  -hankkeemme eteneminen odottaa edelleen Osuuskaup-
pa Arinan j a Skanska Talonrakennus Oy:n Valionrannan kokonaishankkeen sel vitysten 
val mistumista. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui toukokuun alussa. Valionrannan kaavoi-
tus on sisäll ytetty keväällä käynnistettyyn ja vaiheittain etenevään keskustan osayleiskaa-
vatyöhön. Syyskuussa 2011 yleiskaavaehdotus on val mis ja tällöin voi käynnistyä myös 
Valionrannan asemakaavan l aati minen - vihdoin. Asemakaavoitus  kestää noi n vuoden. 
”Elämyshotellin” osalta on jatkettu hankkeen tal oussuunnittelua j a tutkittu eri vaihtoehtoja. 
Nykyiset talousnäkymät eivät estä hankkeen päämäärän  toteutumista, mutta koko aj an 
on otettava huomioon taloudellinen toteuttamismahdollisuus. Rakennustyöt al kaisi vat 
aikaisintaan l oppuvuodesta 2012. Ar kkitehdi n laatimissa vaihtoehtosuunnitelmissa Ou-
La:n Luonto– ja ter veyslii kuntakeskus on alustavasti sijoitettu al ueen pohj oisosaan ja 
vai htoehtojen tutkimista jatketaan. Lisäksi keskus tan osayleiskaavassa tutkitaan vai htoeh-
toa, jossa Luonto– ja terveysliikuntakeskuksemme sijoituspai kka olisi Jätkänkynttilä -sillan 
ja Rautatiesillan välisellä alueella uimarannan yhteydessä. Hankkeellamme ja muilla ran-
nan toi mijoilla voi olla toistensa läheisyydestä synergiaetua niin kesällä kuin tal vella. Ensi-
sijainen vaihtoehto on toistaiseksi toteuttaa hankkeemme Skanska-Arinan -hankkeen 
yhteydessä. Odottavan aika on pitkä . .. 

Uusi luonto– ja ter veysliikunnan koordinaattorimme Asko Sal mela on r yhtynyt työhön 
innostuneesti.  Näin kesällä työ on pai nottunut yhteistyökumppanimme OH/Sj:n töihin ja 
syksyn tullen painopiste siirtyy OuLa:n töihin. M onet haasteet, 56. Napapiirin Hiihdon 
val mistel ut etunenässä, ovat edessä.  

Nuorten Outdoor-toi minta ja yhteistyö nuorisotoimen ja koulujen kanssa jatkuu kiinnosta-
villa uusilla lajeilla,  kuten esim. geokätköil y. H yvin käynnistynyt yhteistyö j atkuessaan 
lupaa nuorille mukavi a kokemuksia ul kona liikkumiseen ja i nnos tumisia uusiin laj eihin.  

Rovaniemi on valittu mukaan valtakunnalliseen Sul ka I I -hankkeeseen, johon liittyen teh-
tiin asukaskysel y Rovaniemen ul koilupai koista ja ul koiluol osuhtei den nykytilasta. Netti-
kysel yyn tuli paljon ja hyvin perus teltuja vastauksia. Torstai na 19.8. klo 18.00 järjestetään 
Rovakatu 2:ssa Tiroli-salissa asukaspaneeli,  jossa esitellään kysel yn tul okset. Samalla 
kaupunkilaiset pääsevät tapaamaan ul koilupaikoista vas taavi a viranhaltijoita ja esittä-
mään kysymyksiä. Toi von myös  monen l atul aisen olevan mukana tilaisuudessa keskuste-
lemassa tulevaisuuden ul koilumahdollisuuksista Rovaniemellä.   

Olemme käynnistämässä seurayhteistyötä Rovaniemen 
Melojien kanssa yhteisellä melontavaelluksella j a samoin 
Rovaniemen Reumayhdistyksen kanssa olemme yhdessä 
sauvakävel yttämässä kaupunkilaisia ME- kävelyssä l oka-
kuussa. Uudet avaukset seur ayhteistyössä ovat tär keitä ja 
myös tavoiteltavi a OuLa:n toimi nnan kehittämisessä. 

Tulevan syksyn ja alkutalven toi minnassamme on jälleen 
monia aktiivisia tapahtumia, vaelluksia j a retki ä, joista 
tarkemmin tämän tiedotteen si vuilla. Tulkaa rohkeasti  
mukaan samanhenkisten ulkoilusta ja lii kunnas ta pitävien 
joukkoon.     
  Seppo 
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MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

PÄIVÄRETKI  AALISTUNTURILLE 

Käv imme kesäkuisena lauantaina pienellä ja reippaalla porukalla retkellä Aalis-
tunturilla. Upeassa kesäsäässä nousimme tunturiin ja katselimme todella run-
sasta mustikan kukintaa. Y lhäällä tuulahteli, ettei itikoistakaan ollut mitään hait-
taa. Tunturin huipulla nautimme omista eväistämme ja tutkimme maastoa. Löy-
simme kukkivia riekonmarjoja suuria alueita. Oli muuten kaunis v alkoinen, pieni 
kello, riekonmarjan kukka. Iltapäivällä ajelimme takaisin Rovaniemelle. 

Asko 

LUONTO– JA TERVEYSLIIKUNNAN KOORDINAATTORI 

Luonto- ja terv eysliikunnan koor-
dinaattorin ty öni on mennyt kesän 
aikana suunnistusv oittoisesti. Suun-
nistuskoulutusta on järjestetty alkeis-
kurssin muodossa. Mukana on ollut 
tähän mennessä 115 aloittelijaa. Pari 
geopäiv ää olen järjestänyt kesällä. 
Tässä odotellaan mustikkaretkeä 
innolla. Hillareissuilla on saatu pa-
kasteeseen talv en hillat. Markkinoin-
nin suhteen syksy tulee olemaan 
v armasti aika haasteellinen. 

Asko Salmela 040 5739855 tai 040 8466140 
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OuLa:n jaostot: (jaostosta vastaava mainittu ensin) 

• Avantouinti, ”Hilehiset”: Lilja Hiltunen, Martti Juopperi, Matti Järv i-
nen, 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, Tuo-
mo 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 jaostojen aktiiviseen 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 
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 TULEVIA TAPAHTUMIA  

                                                               
Kaikki OuLa:n jäsenet ovat tervetul-
leita myös Suomen Ladun ja Lapin 

latualueen tapahtumiin! 
- 15.8.  Mustikkaretki (Rovaniemen lähiympäristö)                                  
- 26.-29.8. ”Jonnen Jotos” -EräSM 2010, Kiilopää                                             
- 4.-5.9.  Ruskavaellus (Riisitunturi, Posio)                            
- 11.-12.9. Ruskamelontavaellus (Suolijärvi, Posio)                                             
- 19.9.  Puolukkaretki (Rovaniemen lähiympäristö)                               
- 20.9.-13.12. Kausikorttien myynti Kukanniemessä                                        
- syys-loka kuu  Lapin latualueen syysko kous/Syyspäivät, Rovaniemi                 
- vko 39-43 Piha-alueen siivoustalkoot Kukanniemessä                   
- 8.-10.10. Hiljaisuuden viikonloppu Kiilopäällä Oula-majassa                   
- 10.10.  Karpaloretki (Rovaniemen lähiympäristö)                                  
- 23.-24.10.  SuLa:n syyspäivät ja –liittokokous, Peurunka                                                   
- 27.10.  Kuva- ja muistelusilta                                              
- 14.11.  Isänpäiväuinnit/ avoimet ovet Kukanniemessä               
- 20.11.  Lapin latualueen lentopalloturnaus, Rovaniemi                          

                   Tonttumetsässä on aina jännittäv ää liikkua ... 

Tervetuloa kehittämään Rovaniemen ulkoilupaikkoja! 

Rovaniemen kaupunki ja Suomen Latu järjestävät torstaina 19.8.2010 
kello 18.00 Rovakatu 2, Tiroli-salissa asukaspaneelin, jossa kaupunki-

laiset pääsevät tapaamaan ulkoilupaikoista vastaavia viranhalti joita, 
esittämään kysymyksiä ulkoilupaikkoja koskien ja kuulemaan Rovanie-

mellä toteutetun ulkoilupaikkojen asukaskyselyn tuloksia.  
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

Hiljaisuuden viikonloppu 
Kiilopäällä Oula-majassa    
8.-10.10.2010    

Valmentaudumme kaamokseen hil-
jentymällä luonnon keskellä. Maja-
paikkamme on tuntureitten keskellä, 
Urho Kekkosen kansallispuiston por-
tilla sijaitseva yhdistyksemme kelo-
honkainen lomahuoneisto. Päivänva-
lon kajastaessa teemme opastettuja retkiä lähituntureihin ja tunturikurui-
hin. Ruokahuolto toimii yhteiskeittiöperiaatteella, matkajärjestelyt kimp-
pakyydillä ja majoitusku stannukset jaetaan osanottajien lukumäärän 
mukaisesti. 

Matkalle lähdemme Hiljan päivänä pe 8.10. klo 17.00 ja paluu on su 
10.10. iltapäivällä. Maks. osallistujamäärä on 7 henkeä. Ilmoittautumis-
maksu on jäseniltä 20 euroa ja ei-jäseniltä 40 euroa. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen 31.8.2010 mennessä viikonlopun vetäjälle Aila Leh-

tosalolle puh.040 8485 956 tai sähköpostilla aila.lehtosalo@pp.inet.fi  

Metsätontun lyhtyretki 28.11.2010 klo 17.00   ☺ 

Tulkaa kaikki mukaan perinteiselle ja suo-
situlle Metsätontun lyhtyretkelle I Adventti-
na 28.11. klo 17.00 Ounasvaaralle. Otta-
kaa mukaan iloinen mieli, tonttulakki, lyhty 
ja eväät (makkaranpaistoon mahdollisuus). 

Retken suuren suosion vuoksi i lmoita tu-
lostasi 21.11. mennessä osoitteeseen  
tuija.ikaheimonen@luovi.fi tai tekstiviestillä 
numeroon 040 775 7353 (Tuija Ikäheimo-
nen, perheliikuntavastaava). 

Jos olet kiinnostunut tulemaan retken 
suunnitteluun ja toteuttamiseen mukaan, 
niin ilmoitathan halukkuudesta edellä oleviin yhteystietoihin. 

Retki on maksuton ja avoin kaikille.  

Tervetuloa koko perhe, myös mummot ja vaarit! 
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

RUSKAVAELLUS RIISITUNTURILLE 4.-5.9.2010  ☺☺ 

Riisitunturi on valittu vuoden 2010 valtakunnalliseksi retkikohteeksi. 
Riisitunturin kansallispuisto on upeaa koillismaalaista tunturi– ja vaara-
luontoa. Riisin rinteitä värittävät ruskaiset rinnesuot ja huipulta avautu-
vat kauniit näkymät Kitkajärvelle ja Posion metsämaisemiin.  

Alustav a ohjelma: La 4.9. lähtö Rovaniemeltä klo 8.00 omin kuljetuk-
sin/yhteiskuljetuksena Posiolle Riisitunturille, josta patikointia ruskan 
kultaamissa kansallispuiston maastoissa. Reitit ja taipaleiden pituudet 
valitaan olosuhteiden mukaan. Yövymme omissa teltoissa. Iltanuotiolla 
leirilauluja ja muuta vapaata ohjelmaa. Vaellus sopii kaikil le 
"normaalikuntoisille", myös perheille. Su 5.9. paluu Rovaniemelle ilta-
päivän lopulla. Varusteet: Normaali syksyinen vaellusvarustus: teltta, 
makuupussi, omat eväät ja varavaatteet yms. Kuljetukset pyritään sopi-
maan kimppakyyteinä.  

Tiedustelut ja sitovat ilmoit-
tautumiset 29.8.2010 men-
nessä, vaelluksen vetäjä Mik-
ko Lehtonen puh. 040 861 
0860. Ilmoittautumismaksu 
jäsen 10€ ja ei-jäsen 30€ on 
maksettava 29.8.2010 men-
nessä OuLan tili lle 800010-
1739367, viite 1313. Vaelluk-
sen ennakkopalaverista sovi-
taan erikseen.  

Anna Suomen Ladun/Ounasvaaran Ladun                

jäsenyys lahjaksi! 
Nyt voit antaa ystävällesi erinomaisen 
lahjan - Suomen Ladun/Ounasvaaran 
Ladun jäsenyyden.   

Katso lisätiedot: www.suomenlatu.f i/
suomen_latu/jasenpalvelut/  
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UUDISRAKENNUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

VALIONRANNAN PROJEKTIN TILANNE 

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asetetun Valionrannan asemakaa-
v an ja hankkeen suunnittelun ohjausryhmä kokoontui toukokuun alussa lähes 
täy silukuisena. 

Valionrannan kaav oitus on sisällytetty keskustan osay leiskaavatyöhön, joka on 
käy nnistetty keväällä 2010. Ty ötä tekee ulkopuolinen konsultti. Ty ö etenee vai-
heittain siten, että syyskuussa 2011 yleiskaav aehdotus on valmis ja tällöin v oi 
käy nnisty ä myös Valionrannan asemakaav an laatiminen - v ihdoin. Asemakaa-
v oitus kestää noin vuoden. 

”Elämy shotellin” osalta Osuuskauppa Arina ja Skanska Talonrakennus Oy ov at 
jatkaneet hankkeen taloussuunnittelua ja tutkineet eri v aihtoehtoja. Nyky iset 
talousnäkymät eivät estä hankkeen päämäärän  toteutumista, mutta hankkees-
sa on koko ajan otettav a huomioon taloudellinen toteuttamismahdollisuus. Ra-
kennustyöt alkaisiv at aikaisintaan loppuvuodesta 2012. Arkkitehti on suunnitel-
missaan selvittänyt hankkeen eri vaihtoehtoja, joissa kaikissa OuLa:n luonto– ja 
terv eysliikuntakeskus on sijoitettu alueen pohjoisosaan. Vaihtoehtojen tutkimista 
jatketaan.  

Keskustan osay leiskaavassa tutkitaan myös v aihtoehtoa, jossa Luonto– ja ter-
v eysliikuntakeskuksemme sijoituspaikka olisi Jätkänkynttilä -sillan ja Rautatiesil-
lan v älisellä alueella uimarannan yhteydessä. Hankkeella ja muilla rannan toimi-
joilla v oi olla toistensa läheisyydestä sy nergiaetua niin kesällä kuin talv ella. 

Ensisijainen vaihtoehto on toistaiseksi toteuttaa Ounasvaaran Ladun hanke 
Skanska-Arinan -hankkeen yhteydessä.  

Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa.  

Seppo 



 14 

 

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 varaukset: Asko Salmela, puh. 040 846 6140 tai spos ti  asko.salmela@netti.fi 

OULA  A –OSAKE 
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56. NAPAPIIRIN HIIHTO 

 

 

LENTOPALLO 

Per inteinen, jo 56. Napapiirin Hiihto 
järjestetään ensi keväänä la 19.3.2011. 
Hiihtäjät pääsevät nauttimaan Ounas-
vaaran ja Rovaniemen ympäristön 
upeista hiihtomaastoista ja mielenkiin-
toisista reiteistä, joiden vaihtelevuus ja 
monipuolisuus luovat kunkin itselleen 
valitseman reittipituuden mukaisen so-
pivan haasteen.  

Aloita jo ensilumilta harjoittelu sopivin hiihtolenkein! 

Lisätiedot: www.napapiirinhiihto.fi 

SYKSYN LENTOPALLOVUOROT
(alustav at):                                       

Ma klo 15.30 - 17.00, Rajan Liikuntahalli                                            
Ma klo 19.30 - 21.00, Ounasrinteen koulu, miehet                                 
Ke klo 19.00 - 20.30, Ounaskosken koulu, naiset/
        sekary hmä  

Mahd. tark:sta ilm. LK:n Urheilumuistiossa.  

Tervetuloa - myös uudet palloilijat! 

LAPIN LATUALUEEN LENTOPALLOTURNAUS  

LA 20.11.2010 KLO 9.00-15.00 LAPIN URHEILUOPISTOLLA 

Kootaan omia joukkueita ja odotetaan osallistujia myös maakunnasta. Tapahtu-
masta ilmoitetaan myöh. tiedotteissa ja Lapin Kansan Urheilumuistiossa.     
Tiedustelut: OuLa/Lentopallojaosto/Antero Karvinen 0400 152 547  
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Hilehisten avantouutisia 
Upea aurinkoinen lämmin kesä on saanut mei-
dät kaipaamaan avantoa v iileine v esineen ja 
virkistäv ine v aikutuksineen. Valitettav asti uudet 
toimitilat ovat v ielä ”v aiheessa ”, joten käynnis-
tämme av antokauden ma 20.09.2010 klo 
17.30 Kukanniemessä. 

Avaimia myydään Kukanniemen av antouinti-
paikalla maanantaisin klo 17.30-18.30 
13.12.2010 asti. Kevätkausi alkaa 10.1.2011. 

HINNAT: Kausikortti                 55€ + 5€ av ainpantti tai v iimekauden av ain 
  Eläkeläiset /Opiskelijat    40€ + 5€ av ainpantti tai v iimekauden av ain 
  (Kortit esitettäv ä)                                                                          
  Kertauinti                             2€ 

HUOM!  K Ä T E I S M A K S U (mieluimmin tasaraha)! Kausikortti on henki-
lökohtainen, avain voi olla y hteinen. 

Av oimet ov et Isänpäivänä 14.11. klo 14-17  (v apaa pääsy, tarjoilua, arvontaa) 

Av antouinnin SM-kisat Joensuussa helmikuussa, halukkaille uintitekniikan ope-
tusta omakustanteisesti ryhmä-
nä. 

Talkoov äkeä tarv itaan erilaisiin 
huoltotoimiin, ilm. Liljalle puh. 

040-5084926.   Terv etuloa! 

AVANTOUINTI 

TERVEYTTÄ TALVI-
UINNISTA –KURSSI 
ma 4.10.2010  
Miksi kannattaa harrastaa avan-
touintia? Koska stressi poistuu, 
ky lmänsieto paranee, v erenpaine laskee, elimistö kestää paremmin rasituksia, 
energiatasapainon säätely paranee, mieliala kohenee, psyykkiset v oimav arat 
v ahvistuv at, jne. My önteisiä vaikutuksia on paljon. Tule kuuntelemaan v ankkaa 
tietoa ja upeita kokemuksia av antouinnista. Kurssi järjestetään toimitilassamme 
Vartiokatu 11-13 A  ma 4.10.2010 klo 18.00 alkaen. Kurssin v etäjinä toimivat 
projektipäällikkö Mariia Yrjö-Koskinen Suomen Ladusta ja v iime kev ään MM-
uintien kultamitalistimme Eeva Oivo. Kurssi on kaikille avoin ja maksuton.   

Hanki uusi mukav a harrastus!  
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NUORISO/ Outdoor –klubi 

Marraskuussa 2010 kokoontuu 
ensimmäisen kerran yhteen ryh-
mä 13-17-vuotiaita nuoria, joita 
kiinnostaa ulkona liikkuminen ja 
etenkin uudet lajit. 

Geokätköilyä treenattiin Rovanie-
mellä jo keväällä. Nyt syksyllä jat-
ketaan kätköilyä, opitaan teke-
mään oma kätkö ja etsimään aina vain haastavampia piiloja. 
Seuraa sivustoa www.geocaching.com/Oulakka . 

Kuvia kevään kätköilykoulutuksista myös os. 
www.facebook.com/Ounasvaaran Latu . 

Kun haluat koulullesi, nuorisotilalle, järjestöön tai johonkin tapah-
tumaan kätköilystä infoa, koulutusta, kokemusten jakamista, gep-
sin käyttöä tai innostaa nuoria yhteiseen Outdoor-toimintaan, 
ota yhteys: riitta.kemppainen-koivisto@luukku.com 

Suunnistus- ja kätköilyopetusta tarjotaan syksyn aikana erityi-
sesti peruskoulujen yläluokkien retkeily- ja suunnistusviikoille 
syyskuun lopulla ja lokakuun alussa. Samalla tehdään tunnetuksi 
Ounasvaaran Ladun toimintaa ja vuokrattavia välineitä (skiket, 
rosnarinkka, marja- ja sienikuivuri, kävelysauvat, ahkiot  ym.) 

Ounasvaaran Latu on mukana suunnit-
telemassa, miten uuden tulevan Met-
sämuseon metsäaluetta voisi käyttää 
nuorten kanssa. Syyskuussa on luvas-
sa alueella geokätköjen etsintää ja 
suunnistusta.  

Kun kaipaat suunnistukseen ohjausta, 
treenejä, kartan luvun hallintaa esim. 
koulun retkeilypäivään, niin ota yhteys: 
asko.salmela@netti.fi 

Riitta, jonka haasteena on innostaa 
nuoria mukaan OuLa:n toimintaan. 
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KÄVELY/SAUVAKÄVELY 

REUMA ME-kävely 9.10.2010  

Tule mukaan tekemään ennätystä! Suomen 
Reumaliiton ja Roche Oy:n kanssa yhteistyös-
sä Ounasvaaran Latu on mukana  järjestä-
mässä Rovaniemellä valtakunnallista ME-
kävelyä. Tavoitteena on saada mahdollisim-
man paljon sauvakävelijöitä viralliseen sauva-
kävelyn maailmanennätystapahtumaan ja 
samalla kannustaa reumasairaita ja muitakin 
huolehtimaan omasta toimintakyvystään ja 
hyvinvoinnistaan sekä kiinnittää huomiota reu-
man hyvään hoitoon ja omaan kuntoon sekä 
tempaista kävelemällä maailmanennätys. 
Suositellaan ennakkoilmoittautumista netissä. 

Kokoontuminen 9.10.2010 klo 11.00 Lordin 
aukiolla, reitti kulkee pitkin rantaa.          

Lisätietoja: www.mekavely.fi  

Yhdessä on mukava kävellä!  
Tartu tilaisuuteen ja ota 
kumppanisi/kaverisi/per-
heesi mukaan ja tutustu 
opastetusti lähiluontoon 
se kä kävelyn/sauva-
kävelyn saloihin. Kaikki 
ovat tervetulleita! Osallistu-
jien kesken arvottavan mo-
nitoimilampun  l isäksi saat 
ET –lehden Ystävyyden 
pinssin.  

Kokoontuminen: 18.09.2010 klo 15.00 Urheiluopiston parkkipaikka        

Varustus: Hyvät jalkineet, pukeudu sään mukaisesti.  

Tämä tapahtuma toimii hyvänä harjoitteluna REUMA ME-käv elyyn 9.10.2010! 
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RETKEILY  

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 yhteydessä tulee ilmoit-
taa terv eydelliset seikat. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

Suomen Ladun v astuuv akuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistuj ien, mutta tapaturmav a-
kuutus v ain alle 75 -v :n osallistumiset tapahtumiin. 

RUSKAMELONTAVAELLUS  SUOLIJÄRVELLE            

        11.-12.9.2010  ☺☺☺ 

OuLa ja Rovaniemen Melojat 
ovat virittelemässä seurayh-
teistyötä ja sen nimissä  
teemme yhteisen melontava-
elluksen. Kohteena on Posi-
on kirkasvetinen Suolijärvi, 
jonka maisemat ovat lumon-
neet jo monet vesiretkeilijät.  

Vaelluksemme sopii vähem-
män meloneellekin. Start-
taamme Rovaniemeltä la 11.9. klo 8.00. Kajakit/kanootit kuljetetaan 
omin kuljetuksin/yhteiskuljetuksena Suolijärvelle, josta melomme lenkki-
nä olosuhteiden mukaisen matkan, maks. n. 20 + 20 km. Yövymme 
saaressa omissa teltoissa. Varustuksena normaali melonta-/vaellusva-
rustus (oma/lainattu kanootti ja huom. turvavarustus!), omat sapuskat ja 
ripaus seikkailumieltä. Su 12.9. paluu Rovaniemelle i ltapäivän lopulla. 
Vaelluksen vetäjinä toimivat Roimelon kokeneet melojat Ilkka Vaara ja 
Pirkko Pirinen. OuLa:n jäsenillä on mahdollisuus lainata retkelle veloi-
tuksetta Roimelon kalustoa. Kysy hyvissä ajoin ennakkoon varaustilan-
ne puh. 040 364 8724. 

Retki on maksuton kummankin seuran jäsenille. Mukaan pääsee 12 
ensiksi i lmoittautunutta! Tiedustelut ja sitov at ennakkoilmoittautumi-
set 30.8. mennessä Seppo Arvio, puh. 0400 395 892.  Ennakkopalave-
rista sovitaan erikseen.  
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RETKEILY 

MARJARETKET 
Syksy on sadonkorjuun aikaa ja 
lähimetsät ovat täynnä luonnon 
antimia. Lähde mukaan  marjasta-
maan ja ulkoilemaan Rovaniemen 
lähiympäristöön mukavassa seu-
rassa. 

Mustikkaretki 15.8.2010  ☺ 

Puolukkaretki 19.9.2010 ☺ 

Karpaloretki  10.10.2010  ☺ 

Kaikille marjaretkille lähdemme 
Lappia-talon parkkipaikalta klo 
10.00 omin kulkuneuvoin tai kimp-
pakyydillä. Retken aikana kaivam-
me repun pohjalta omia eväitäm-
me. Retket ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.                       

Tied. retkien vetäjä marjamestari Asko Salmela 040 846 6140 

 

Kuva- ja muistelusilta 

ke 27.10.2010   ☺ 

Kaamoksen laskeuduttua pohjoisil le 
palkisillemme on, jo perinteeksi muo-
dostuneen tavan mukaisesti, mukava 
pysähtyä porukalla muistelemaan ja 
katselemaan kuvia menneen vuoden 
tapahtumista ja retkistämme outamaille, tuntureille ja vesille. Samalla on 
kaikilla vaelluskärpäsen puremilla oiva tilaisuus tutustua retkeilytoimin-
taamme ja suunnitella seuraavan vuoden uusia retkiä. Kokoontuminen 
ke 27.10.2010 klo 18.00 OuLa:n toimitilassa Vartiokatu 11-13 A.  

PS. Ottakaa mukaan omat retkikuvanne ja -päiväkirjanne!  
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KOKOUSKUTSU 

Sääntömääräinen vuosikokous 

Aika:     ke 17.11.2010 klo 18.00                                    
Paikka:   Vartiokatu 11-13 A 

Asialista: 

1§ Kokouksen avaus 

2§ Kokouksen järjestäytyminen 

3§ Kokouksen lail lisuus ja päätösvaltaisuus 

4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykse ksi 

5§ Vuoden 2011 toimintasuunnitelma 

6§ Vuoden 2011 jäsenmaksut 

7§ Maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet 

8§ Talousarvio vuodelle 2011 

9§ Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2011 

10§ Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 

11§ Tilintarkastajien ja varatil intarkastajien valinta 

12§ Kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisu 

13§ Muut asiat 

14§ Kokouksen päättäminen 

Tervetuloa! 

TIEDOTUKSIA 


