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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.ounasvaaranlatu.fi 

Valokuvat                                        
Raili Arvio                               
Eero Kukkonen                      
Asko Salmela                                                               
Riitta Karhusilta                      

Anter o Karvinen                      
Seppo Arvi o                            

Suomen Latu 

 
OuLa ry:n tiedote jaetaan                                  
3 krt/vuosi:                                                        
- 1/2011   tammi kuu                                        
- 2/2011   toukokuu                                         

- 3/2011   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 
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OUNASVAARAN LATU RY. 

Jäsenmaksut v. 2011 

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 2011 

• 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 

• 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 31.12.2010 tilaston mukaan 1 003 henkilöä. 

HALLITUS 2011 
Puheenjohtaja     

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

Varapuheenjohtaja 

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

Sihteeri  

   Muje Petri  040 716 5346    pmuje@hotmail.com 

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri 

   Kukkonen Eero  040 536 6715    eero.kukkonen@lao.fi  

Jäsenet: 

   Hiltunen Lilja  040 508 4926    lilja.hiltunen@lshp.f i 

   Karhusilta Riitta  050 595 7272    riitta.karhusilta@kolumbus.f i 

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

    Varajäsenet:  

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

    Jussila Juhani  0400 691 655    juhaniv.jussila@luukku.com 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 

Kesäinen ter vehdys! 

Lomanvi etossa ”tunturituulilla” on ai nakin itselleni sellainen tär keä ja rentouttava mer kitys,  
jonka kokemiseen on ai ka ajoin päästävä. Kesävaelluksilla Lemmenj oella sekä Norjan ja 

Ruotsin tuntureilla tuo asia tuli jälleen kerran nauti nnollisesti  todettua – tunturien takaa 
tien varteen palaa kuin uusi  ihminen. Aurinkoinen ja l ähes sääsketön (!) keski kesä on 
pikku hiljaa vaihtumassa elokuun lämpi miin ja pimeisiin öihin.  Uimavedet ovat viilenemäs-
sä ja avantoui marit saavat kohta haluamaansa hyistä hurmiota - toi vottavasti ensi  tal vi on 

viimeinen kokonainen kausi Kukanniemen korjauskel vottomissa tiloissa! 

Koskipuiston Luonto- ja ter veyslii kuntakeskus –hankkeemme on ollut erilaisessa valmiste-
lussa kevään ja al kukesän ai kana. Yhteistyö hankkeen sel vityksissä OuLa:n luottamus-
henkilöi den j a Rovaniemen kaupungin johtavien vir kamiesten sekä luottamushenkilöiden 
kesken on toimi nut erittäin hyvin. Lisäksi mahdollinen yhteistyö leirintäalueen yrittäj än 
kanssa on käynnistynyt hyvi n rakentavilla neuvotteluilla.  Kaikki aan olemme nyt l öytämäs-

sä/löytäneet kokonaisuuden, jolla Koskipuistoon saataisiin niin OuLa:n, leirintäalueen kuin 
kaupungin uimarannankin tar vitsemat tilat,  jotka voitaisiin suunnitella synergisesti toi mi-
vi ksi ympäri vuoden j a suurella käyttöasteella. Toi vottavas ti myös j äsenemme j a kaikki  
kaupunkilaiset oi valtavat yhdistyksemme panostuksen ja ponnistuksen liikunnallisen kau-
punki mme pal veluiden kehit tämiseksi – j o on ai ka Koskipuiston herätä erityisesti  tal vises-

ta ”Ruususen unestaan”. 

OuLa:lle toinen suuri aj ankohtainen asi a on yhdistyksen hallituksen tekemä päätös val-
mistella ja tehdä Rovaniemen kaupungin kanssa yhteinen hakemus Tal viuinni n MM-
kisojen 2014 saamiseksi Rovaniemelle. Kansainvälisen Talvi uintiliiton suuntaan käydyt 
keskustelut R ovani emen tarjoamista moni puolisista mahdollisuuksista ja pohjoisista ele-

menteistä osoittavat, että koko ajan suositumpien MM-kisojen saaminen tänne Napapiirin 
tuntumaan on täysin mahdollista. Megatapahtuma saa taatusti myös kansai nvälisen me-
dian huomion. MM-kisojen aj ankohta olisi 20.-23.3.2014 ja se pal velisi erittäi n hyvin Ro-
vaniemen matkailuelinkei noa huippusesongin ul kopuolisena ajankohtana. Kisoj en opera-
tiivinen vastuu olisi OuLa:lla ja Rovaniemen kaupungin vas tuu j ärjestel yissä keskit tyisi 

pääsääntöisesti tapahtuman monipuoliseen mar kkinoi ntiin. MM-kisojen järjestäminen 
edell yttää käytännössä nykyai kaisia ja asianmukaisia tiloja, jollaiset olisi toteutettavissa 
Koskipuiston uudessa uinti keskuksessa. Täytyy huomioi-
da, et tä monissa muissakin maissa, esi m. Ruotsissa, Nor-
jassa, Keski-Euroopassa j a Venäjällä on suurta kiinnostus-

ta MM-kisojen järjestämiseen. Kv. Tal viui ntiliitto tekee 
päätöksen kisapai kasta syksyllä 2011. Rovaniemen kau-
punginhallitus käsittel ee asiaa ja tekee osaltaan päätöksen 
yhtei sestä kisahakemuksestamme kokouksessaan 

15.8.2011 – pidetään peukkuja myönteiselle päätökselle!   

Elokuu al kaa hyvin mi elenkiintoisilla asioiden kunnallisilla 
käsit tel yillä. Toi vottavas ti saamme myös  uudisrakennus-
hankkeemme vihdoinkin etenemään j a lopulta käytännön 
toteutukseen – todella kauan (v.  1999 asti! ) olemme sitä 

saaneet odottaa. 

Loppuvuoden monipuolinen toi mintamme sel viää tämän 
tiedotteen si vuilta. Etsi sieltä itsellesi sopi va. Kai kki ovat 

tervetulleita mukaan toi mintaan – vauvasta vaariin!  

Seppo 
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MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

Melonta-/patikkavaellus Lemmenjoella 25.– 28.7.2011 

Lähdimme 6 hengen voimi n  Ahkun Tuvan rannasta seuranamme puuskai nen vastatuuli.  
Ensimmäisestä l eiriytymispai kastamme Si erikni vassa avautui upea näkymä kauniiseen 

joki maisemaan ja Joenki elinen -tunturiin, j ohon osa retkeläisistä teki tutustumismatkan. 

Sierikni vasta jatkoi mme aurinkoisessa säässä ja muutamissa ni vakohdissa kul kuneuvoja 

vedettiin rantavesiä pitkin kahlaten. Maisemat oli vat upeita j yrkkine vaara- ja tunturi kohou-
mineen. Lemmenjoki virtasi leppoisesti leveänä jär vimäisenä uomana. Tauot pi dimme 
viehättävissä, aurinkoisissa rantakohteissa. Hui kaisevan vai kutuksen teki Ravadasköngäs  
massii visine kuohuineen j a putouksineen. Meloimme hetkittäin l aulellen ja jutellen Kulta-

satamaan, jossa l eiriydyi mme kahdeksi yöksi,  sillä 27. päi vä oli maakrapujen päi vä. 

Aamulla pati koi mme Kultasatamasta ”Hengenahdistuksen mäen” kautta kohti Morgamo-
jan Kultalaa. Kuulimme ukkosen jylinää ja pian olimme päällämme pauhaavan ukonilman 
sekä kunnollisen sateen ympäröi minä. Totesimme, ettei ole olemassa huonoja säitä, vaan 
ainoastaan vääriä pukeutumistapoja. Sää ei siis kul kua hidas tanut j a saapuessamme 
Kultalaan, paistoi aurinko taas täydeltä terältä. Petronellan kukkuloilla maisema muuttui  

tunturimaiseksi vai vaiskoivuineen ja hel ppokul kuisine maastoi neen. Kiivettyämme ylös  
tunturin huipulle, eteemme avautui Martiniiskonpalon lentokenttä ja valtavan kaunis ava-
ruus joka suuntaan. Tunturijonot kiersivät maisemaa näyttävi mpänä Morgam-Viibus. Vai-
kuttava kohde lentokentän reunalla oli Kar hukor hosen kirjasto, jonka aineistoon tutus tui m-
me. Koska emme tienneet milloin palaamme, emme rohj enneet lainata kirjaston aarteita.  

Matka j atkui  kahdelle kultavaltaukselle,  Tivoli- sekä Sir kus  Pusku-ni misille, joihi n tutus-
tuimme. Paluumatkalla Karhukurun kautta Rui htuojalle tupsahdi mme yllättäen vanhalle 
maa-asumukselle ja tapasimme siellä jo 23 vuoden ajan kesäisin kultaa kai vaneeseen 
vieraanvaraiseen pariskuntaan, joka kertoi meille mi elenkiintoisia asioita kullankai vuusta 
ja el ämästään. Käveli mme vi elä noi n 7 km:n matkan Kultasatamaan. Ylitimme Morgamo-

jan kohdasta, jossa on Lemmenj oen ensimmäinen kullanlöytöpai kka. Yhteensä pati kointia 

kertyi tuohon el ämyspäi vään noin 25km. Uni maistui seuraavana yönä hyvin. 

Torstaiaamuna lähdimme meloen Kultasataman taakse j ättäen, nyt myötävirtaan, mutta  
pienessä vastatuul essa.  Laulu ja hyr äily kantautui joen yllä sekoittuen iloiseen rupatte-
luun matkaajien 

kesken. Hai keus  
täytti miel en paka-
tessamme auto-
j amme  Ah ku n 
Tuvan r annassa. 

Retki oli onnistunut 
kai kella tavalla.  
Seppo Ar vio johti  
joukkoa tur valli-
sesti ja kokenees ti.  

Lämmi n ki i tos 
osanottajille!  Toi-
vottavasti tapaam-
me syysmelonta-

retkellä. 

Merja Ounaslehto 
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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. 

• Lentopallo: Antero Karvinen, Juha Kinnunen ja Kai Lohela. 

• Napapiirin Hiihto: Seppo Arvio, Antero Karvinen, Eero Kukkonen, Tuo-

mo Könönen, Kirsi-Maria Petrelius, Petri Muje ja Pasi Jurmu. 

• Nuoriso/Outdoor-Klubi: Riitta Kemppainen-Koivisto 

• Ulkoilu (Retkeily, perheliikunta ja sauvakävely): Riitta Karhu-
silta, Asko Salmela, Seppo Arvio, Tuija Ikäheimonen, Antero Karvinen, Eero 

Kukkonen, Tuula Kukkonen, Eev a Oiv o ja Riitta Kemppainen-Koiv isto. 

• Tiedotus: Riitta Kemppainen-Koivisto ja Seppo Arv io. 

• Tilajaosto (Kiilopään OuLa A –osake ja Koskipuiston uu-
disrakennus): Seppo Arvio, Eero Kukkonen ja Antero Karvinen. 

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 

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. 
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 TULEVIA TAPAHTUMIA  

Kaikki Ounasvaaran Ladun jäsenet 
ovat tervetulleita myös Suomen La-

dun ja Lapin latualueen tapahtumiin! 
- 8.-11.9. Erävaelluksen SM-kilpailut, Hämeen järviylänkö            

- 5.9.  Suomi Mies seikkailee –rekka kiertue, Rovaniemi           
- 24.-25.9. Lapin latualueen syyspäivät/-kokous, Tornio                              

- 22.-23.10. SuLa:n syyspäivät ja –liittokokous, Vaasa                      

- 19.11.  Lapin latualueen lentopalloturnaus, Rovaniemi                          

Ounasv aaran Latu on mukana Suomimies rekkakiertueen tapahtumassa Rova-

niemellä 5.9.2011 klo 9-19, paikkana keskusurheilukenttä.  

SuomiMies seikkailee -rekkakiertue kannustaa miehiä liikkeelle. Rekka kiertää 
Suomea toukokuussa ja syyskuussa 2011 v ieraillen 30 paikkakunnalla herätte-

lemässä suomalaisia miehiä pohtimaan elämäntapojaan.  

Tapahtumien pääosassa on testirekka, jossa miehet pääsevät maksutta testaa-

maan kuntoaan helposti ja hikoilematta SuomiMiehen kuntotesteillä.  

Kolmella eri kuntotestillä mitataan kestävyyskuntoa ja lihasvoimaa sekä analy-

soidaan kokonaisvaltaisesti kehonkoostumusta. Testien jälkeen tuloksia tulki-
taan y hdessä ammattilaisten kanssa. Miehille tarjotaan my ös mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen testipalautteeseen ja ohjaukseen niin rennossa liikkumisessa 

kuin f iksussa syömisessä.  

Tapahtumissa on tarjolla my ös muita kunto ja terveysmittauksia, testejä ja laji-

kokeiluja sekä liikuntav älineiden ja -teknologian esittelyä. 

Tulkaapa porukalla mukaan pääsymaksuttomaan ta-
pahtumaan, niin miehet kuin naiset! 

 5 

 

MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA 

Kesävaellus ”Paras-Pältsa-Tuipali” 6.-9.8.2011   

Vaelsimme Norjan, Ruotsin ja Suomen tuntureilla ja päätavoitteenamme oli huiputtaa 
monelle Kilpisjär ven kävijälle tuttu näky, Barras. Heitimme rinkat sel kään Signadal enissa 
ja läksi mme kiipeämään vehreästä laaksosta kohti karua paljakkaa. Seitsemän vaeltajaa 
perusti l eirin Barraksen juurelle j a kapusi viel ä samana iltana huipulle 1419 metrin kor keu-

teen. Poutasäässä i hailimme hui keita maisemi a. 

Seuraavana päi vänä kävelimme kosteassa säässä Pältsastuganille. Matkalla poi kkesi m-
me Gappohyttanin viihtyisään tupaan lounastamaan j a pitämään sadetta.  Tutustuimme  
tunturikasveihi n ja seurasi mme tunturi kihujen elämää. Reitti  kul ki soraharjujen päällä 

mutkitellen. Pältsastuganilla pääsi mme saunomaan ja nukuimme mukavasti vuoteissa.  

Aamulla läksi mme 
vesisateessa ylittä-
mään Tuipalia. Osa 
por ukasta pal asi  
Malla-laivan kyydillä 

Kilpisjärvelle yöksi,  
osa yöpyi  Kuohki-
majär ven tuvalla ja 
taivalsi seuraavana 
päi vänä M all an 

l u on n o n pu i s t o n 

kautta Kilpisjär velle.  

Kiitos kai kille osan-
ottajille mukavasta 

vaellusseurasta! 

Riitta Karhusilta 

UUSI KASVO OULA:N HALLITUKSESSA 

Olen OuLan hallituksen uusi j äsen. Keväthanget ja avara tunturi maisema ovat parasta 
mitä tiedän! Osan vuodesta teen unelmatyötä tunturioppaana vetämällä retkiä Kilpisjär vel-
lä. Lisäksi kirjoittelen lehtiin arti kkel eita, esim. UR:en kolumneja. Välillä pinnistän voimani 

äärimmilleen yläasteella opettajan sijaisena, sillä minulla on myös opettajan koul utus. Ota 
minuun yhteyttä, jos si nulla on ehdotuksia 
retki kohteista.  Lyhyistä tai pidemmistä, lä-
hiympäristössä tai vaikkapa ul komailla. 
Voimme yhdessä järjestää vaelluksen halua-

maamme pai kkaan ja r yhmän voimall a mat-
kakustannukset saadaan alhaisiksi.  Mitä 
mieltä olet  vai kkapa r etkestä Kanariansaaril-
le pimeään vuodenai kaan? Päivisin voisim-
me retkeillä luonnossa ja kerätä auringosta 

voi maa, yöt nukkuisi mme mukavasti lakanoi-

den välissä. Tai kerro oma ehdotuksesi.  

riitta.karhusilta@kolumbus.fi 
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AVANTOUINTI 

Avantouutisia  
Aurinkoiset kesäter veiset täältä avovesi en rannoilta. 
Ihanan kesän jäl keen tulee taas syksy ja alamme käyn-
nistellä viimeistä avantouinti kautta Kukanni emessä. 
Vihdoi nkin on tultu siihen että saamme alkaa suunnitella 

ihan OIKEESTI uutta avantouinti pai kkaa ui marannalle - 

Jes, Jes! 

Syyskuun 26. päi vä maanantaina aloitamme avainten 
myynnin Kukanniemessä klo 17.30 -18.30, jatkaen maa-

nantaisin 12.12.2011 asti. 

Hinnat samat kuin viime kaudella eli 

Kausikortti  55€ + 5€ avainpantti tai vii mekauden avai n.                                              
Eläkeläiset ja Opiskelijat  40€ + 5€ avainpantti tai viimekauden avain.                           

Kertauinti  2€.   HUOM.   KÄTEISM AKSU ! 

Avantopai kan tiloja vii me kaudella sii vonnut Ii da on päässyt opiskelemaan Oul uun, joten 

siivoojan paikka tulevalle kaudelle on auki. Ota yhteyttä Liljaan.  Jos olet kiinnostunut 
tehtävästä, niin sovitaan asioista j a pal koista. Lisäksi tar vitsemme avannonhuollon tuu-
raajaa –ketä kiinnostaisi??  

Rovaniemen kaupunki on mukana Terveyttä Talviuinnista projektissa ja sen tii moilta 
kaivataan t yöhyvinvointiryhmiä kokeilemaan ja tutus tumaan avantouinni n ter veysvai ku-

tuksiin. Tähän pr ojektiin liittyen on tarjolla talviuintiohjaajakoulutusta  Kokkolassa la 
10.9.2011 klo  10- 14 Vesi Veijarissa. Koulutus on il mainen j a Ounasvaar an Latu osallis-
tuu maj oitus- ja matkakustannuksiin. Tervetul oa mukaan, ilmoittautumiset Liljalle (pyritään 

järjestämään yhteiskyyti). 

Avantouinnin MM-kisoihin Latvian Jurmalaan 19-22.1.2012 on tähän mennessä ilmoit-

tautunut 6 ui maria ja heille on jo lennot ja majoitukset varattu. 

Kevään 2012 avantouinnin SM –kisat kisaillaan maaliskuussa Noki alla. 

Avantouintikauden avajaiset pidetään perinteisesti Isänpäivän Avointenovien yhtey-
dessä su 13.11.2011 klo 14.00 
– 17.30. Ter vetuloa isät, äidit, 

kummit ja kaimat kaikki j oukolla 
kokeilemaan avantouintia, 
hörppi mään l ämmintä mehua, 
pulahtamaan välillä lämpimään 
paljuun ja nautti maan yhdessä-

olosta ja oman ”itsensä voitta-
misesta”. Pai kalla ehkä myös 
ET –lehti tekemässä juttua 

talvi uinnista. 

Tervetuloa mukaan mukavaan 

harrastukseen – tapaamisiin t. 

”Hilehiset” 

Lilja puh. 0405084926 
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UUDISRAKENNUS 

KOSKIPUISTON PROJEK-
TIN TILANNE 

OuLa:n Luonto- ja terveysliikuntakes-
kuksen suunniteltu uusi sijoituspaikka 
Jätkänkynttilä –sillan j a Rautati esillan 

välissä l eirintäal ueen pohj oispuolella 
uimarannan vieressä on  todettu erin-
omaiseksi tar koi tukseensa. M yös  
yhteistyö mui den rannan toi mijoiden 
kanssa on alustavissa keskustel uissa 

todettu hyvin toimi vaksi.  Toimi ntojen 
läheisyys tuo sel vää synergiaetua 
kai kille osapuolille eri vuodenai koina. 
Leirintäalueen tilat ja toi minnot kai-
paavat uudistamista. Kaupungin ui marannan nykyisin ol emattomat pukeutumis- yms. tilat  

tarvitsevat ajanmukaiset ratkaisut kaupunkilaisten käyttöön. Hyvi n varustetun ja kesäisen 
maa-/jokiuimalan puuttuminen kaupungista on sel vä epäkohta, johon hankkeestamme 
löytyy ratkaisu. Osin rannan sisään rakennettuna ja kolmelta si vultaan tukimuurein varus-
tettuna ja j oen puol eiselta sivultaan avoimena tasamatalana altaana ratkaisu mahdollistaa 
turvallisen käytön kesällä koko al altaan j a tal vella j oko osittain avantona tai erityistilanteis-

sa koko al altaan. H yvin suunniteltuna keskus eri toimintoineen mahdollistaa rannan uudis-
tuneen käytön keskeisen sijaintinsa edell yttämällä tavalla ja tuo nykyisen jäsentymättö-

män ja tal vella täysin toi mimattoman alueen sen ansaitsemalle nykyaikaiselle tasolle.  

Keskustan osayleiskaavatyö on edennyt rakennemallien käsittel yn jäl keen siten, et tä 
yleiskaaval uonnos  on juuri nähtävillä. R akennemalleissa esitetty hankkeemme yleinen 

aluevaraus  Koski puistossa on yleiskaaval uonnoksessa tarkentunut.  Luonnoksen nähtävil-
läolon ja saatujen lausuntojen käsittel yn j älkeen yleiskaavatyö etenee lopulta yleiskaava-
ehdotuksen laatimiseen j a hyväksymiseen keväällä 2012. Samanai kaises ti yleiskaavatyön 
kanssa laaditaan tar kempi Koskipuiston asemakaava, joka asetetaan nähtäville heti yl eis-
kaavan hyväksymisen j älkeen. Kai kkien kaavakäsit tel yiden edetessä suunnitellusti  ase-

makaava voidaan hyväksyä viimeistään al kukesäs tä 2012. Tämän jälkeen voi rakentami-
sen valmistelu eri vaiheineen alkaa käytännössä. Erilaiset ennakoi vat työt ja esim. (esi)
sopimukset hankkeen eri osapuolten kesken on neuvoteltava hyvissä ajoi n jo tal vella, kun 

hankkeen ar kkitehti- ja erikoissuunnittelut  kustannusar vioi neen ovat valmistuneet. 

Erillisprojektina on kesällä valmisteltu kaupungin ja OuLa:n yhteistä ideaa Tal viuinnin MM-

kisojen 2014 hakemisesta Rovaniemelle. Kv. Tal viuintiliiton suuntaan käydyt keskustelut  
Rovaniemen tarjoamista monipuolisista mahdollisuuksista ja pohjoisista elementeistä 
osoittavat,  et tä alati suositumpien MM-kisojen saami nen tänne Napapiirin tuntumaan on 
täysin mahdollista. Toki kiinnostusta kisojen j ärjestämiseen on monissa muissakin mais-
sa. Päätös kisapai kasta tehdään Kv. Tal viuintiliitossa tulevana syksynä. Kaupunginhallitus  

tekee päätöksen yhteisestä kisahakemuksestamme kokouksessaan 15.8.2011 – pidetään 
peukkuja myönteiselle päätökselle. MM-kisoj en ajankohta olisi 20.-23.3.2014 j a se palveli-
si erittäin hyvin matkailuelinkei noamme. Kisojen operatii vinen vastuu olisi OuLa:lla ja 
kaupungin vastuu järjes tel yissä keskit tyisi pääsääntöisesti tapahtuman monipuoliseen 
mar kkinoi ntiin.  MM-kisojen järjes täminen edellyt tää käytännössä nykyaikaisia j a asianmu-

kaisia tiloja,  jollaiset olisi toteutettavissa Koskipuiston uudessa ui nti keskuksessa. Toi votta-
vas ti saamme hankkeemme vihdoinkin etenemään ja lopulta käytännön toteutukseen – 

todella kauan (v. 1999 as ti! ) olemme saaneet sitä odottaa.    

Seppo 
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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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LUONTO– JA TERVEYSLIIKUNNAN KOORDINAATTORI 

Luonto- ja terveysliikuntakoordinaattorin kuulumisia. 

Kevät ja kesäkuun al ku meni vät tii viisti kätkösuunnistusratoj a tehdessä. Uusia kohteita 
val mistui Vaattunki könkäälle, Motti-metsä hankkeelle Joutolampi/Kierivaara-al ueelle sekä 

Pel kosennniemen koululle ja päiväkodille. 

Toukokuussa kaksi koulua Rovaniemeltä pääsi tutustumaan kätkösuunnistukseen samoi n 

länsi-rajan kuuden kunnan nuor et Ylitornion Lohijär vellä saivat opetus ta geokätköilys tä, 

suunnistuksesta ja kätkösuunnistuksesta. 

Kesäkuussa tehty Aalistunturin päiväretki toteutettiin kolmen kävijän voimin. Toki mukana 
oli Otto- koirani. Retkellä saimme tuntea kui nka rohkea oli pöllöpariskunta, kun se syöksyili 
meitä kohti ohittaessamme sen pesäpai kan lähistöltä.  Sää oli mitä mainioin kävellä tuntu-

riin, joten nauti mme kauniista maisemista hui pulla j a söi mme eväitämme. Mukaan olisi 

mahtunut enemmänkin retkel äisiä. 

Kesäkuussa meni kaksi viikkoa maahanmuuttajanuorten kanssa opettaessani heille luon-
toliikuntaa Rovani emen l ähial ueilla. Tutuksi tuli Ounasvaara j a sen antamat mahdollisuu-
det lii kkua luonnossa. Kävimme l äpi suunnistuksen al keita, jokamiehenoi keuksia, kätkö-

suunnistusta ja onki mista.  Suuri kokemus heille oli Skike-
maastorullahiihto, joka suoritettiin koul un piha- asfal-tilla. Muuta-
ma poi ka oppi hallitsemaan suksensa ja itsensä tosi nopeasti,  

vai kka ei vät olleet koskaan hiihtäneet. 

Helteinen heinäkuu on mennyt l omaillessa ja niukkaa hillasatoa 

tutkiskellessa. Toi vottavasti löydämme marjoj a muilla marjaret-

killä.     T Asko 

Outdoor –nuoret kesätyössä Ounasv aaran Ladussa 2011 

Kesätöissä oli 4 nuorta kahdessa eri kahden vii kon jaksossa. Ensi mmäisessä jaksossa 
(6.6. alkaen) oli kaksi nuorta suunnittelemassa Outdoor - klubin toi mintaa, lajeja,  ryhmi ä ja 
mainostus ta. Toisen jakson nuoret (20.6. al kaen) jatkoi vat suunnittelua ja mietti vät ideoita 

pidemmälle. Mol empien jaksoj en nuoret kävivät ajallaan esittelemässä työnsä hedelmiä. 

Nuoret tapasi vat aluksi toimistolla, jossa kerrottiin, mitä työnkuvaan kuului ja mitä kahteen 

työviikkoon pitäisi saada mahtumaan. Sen jäl keen he sopi vat keskenään työajoista ja 
työskentel ypai koista. Työajan sai jakaa kahdelle viikolle miten hal usi, ja tehdyt työtunnit 

mer kittiin paperille.  

Oma henkilökohtai nen mi elipiteemme oli, että työ oli mukavaa j a 
liikkuvat työajat hel potti vat työntekoa, sillä saimme nukkua pitkään 

ja tehdä virkeänä töitä.  Työpai kka opetti vastuuntuntoa, ideoimista 

ja ryhmätyötä. 

Kai ken kai kkiaan oli hienoa saada tällai nen mahdollisuus  kesätyö-
pai kkaan, j ossa toimi nta oli kohtal aisen rentoa j a oma- aloitteista, 

sekä ti etenkin työkokemuksen saaminen näinkin nuorena.  

☺ Aino Hei kki ja muut kesätyössä olleet Outdoor –nuoret 

NUORISO/OUTDOOR –KLUBI 
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LENTOPALLO 

OuLa:n lentopallovuorot kaudella 2011-2012                                
(samat kuin edellisenä vuonna): 

Ma kl o 15.30-17.00 Rajan Lii kuntahalli   Avoin               

Ma kl o 20.00-21.30 Ounasrinteen koulu  Miehet                                                        
To  klo 20.00-21.30 Kor kalovaaran koulu,                                     
  A-Sali (pienempi)  Avoin          

Vuorot al kavat elo-syyskuun vaihteessa. 

Lapi n latualueen perintei nen Lentopalloturnaus la 19.11.2011 Urheiluopistolla klo 9-15. 

Terveisin Antsu Kar vinen, l entopallovastaava, 0400 152547 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 Kuva. Lentopalloturnauksen iloisia palki ntojenjakotunnelmia vii me vuodelta. 

Nuorten Outdoor– klubin toiminta 

jatkuu syksyllä nuorten kesätyön-
tekijöiden laatimien nuorten omi-

en ideoiden ja toiveiden pohjalta. 

Klubi kokoontuu ensimmäisen 

kerran 25.8.2011, jolloin tehdään 
toimintasuunnitelma tulevalle tal-

velle. Tapaamisessa laaditaan 
myös Outdoor -klubille "säännöt" 

ja nuoret sopivat mitä he haluavat 

tehdä tulevan vuoden aikana. 

Kutsumme kaikki Outdoor –toimintaan mukaan haluavat nuoret 
25.8.2011 klo 17.30 OuLa:n Vartiokadun toimistoon!            
TERVETULOA! 

NUORISO/OUTDOOR –KLUBI 
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

 

Per inteinen, jo 57. Napapiirin Hiihto 
järjestetään ensi keväänä la 17.3.2012. 

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 

Kokouskutsu / Sääntömääräinen vuosikokous 

Aika: ke 16.11.2011 klo 18.00                                                              

Pai kka: Vartiokatu 11-13 A, Rovaniemi 

Asialista:                                                                                                                                                                     

1§ Kokouksen avaus                                                               

2§ Kokouksen järjestäytymi nen                                                              
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                            
4§ Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi                
5§ Vuoden 2012 toi mintasuunnitel ma     
6§ Vuoden 2012 jäsenmaksut                    

7§ Maksettavi en pal kkioiden ja kulukor vausten perusteet             
8§ Talousar vio vuodelle 2012                 
9§ Hallituksen j äsenten lukumäärä vuodelle 2012             
10§ Hallituksen puheenjohtaj an valinta              
11§ Hallituksen j äsenten ja varajäsenten valinta             

12§ Tilintarkas tajien ja varatilintar kastajien valinta             
13§ Kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen jul kaisu              
14§ Muut asi at                      

15§ Kokouksen päättäminen  

Tervetuloa! 
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

Metsätontun lyhtyretki 
27.11.2011 klo 17.00   ☺ 

Tulkaa kaikki mukaan perinteiselle ja suositulle 
Metsätontun ly hty retkelle I Adv enttina 27.11. klo 

17.00 Ounasvaaralle. Ottakaa mukaan iloinen 
mieli, tonttulakki, ly hty ja eväät 

(makkaranpaistoon mahdollisuus). 

Retken suuren suosion vuoksi ilmoita tulostasi 
20.11. mennessä osoitteeseen                      

asko.salmela@netti.f i tai tekstiv iestillä numeroon 

040 846 6140. 

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! 

 Anna Ounasvaaran Ladun                
jäsenyys (joulu)lahjaksi! 

Nyt voit antaa ystävällesi erinomaisen (joulu)lahjan - Suomen 

Ladun/Ounasvaaran Ladun jäsenyyden.   

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

 

Kuva- ja muistelusilta 

ke 26.10.2011   ☺ 

Kaamoksen laskeuduttua pohjoisille palkisillemme on, jo perinteeksi muodostu-

neen tav an mukaisesti, mukava py sähtyä porukalla muistelemaan ja katselemaan 
kuv ia menneen v uoden tapahtumista ja retkistämme outamaille, tuntureille ja ve-
sille. Samalla on kaikilla, muillakin kuin v aelluskärpäsen puremilla, oiva tilaisuus 

tutustua retkeilytoimintaamme ja suunnitella seuraavan v uoden uusia retkiä ja 
muitakin tapahtumia. Kokoontuminen ke 26.10.2011 klo 18.00 OuLa:n toimiti-
lassa Vartiokatu 11-13 A.  

PS. Ottakaa mukaan omat retkikuv anne ja -päiväkirjanne!  
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Miehet                                                        

RETKEILY 

RUSKAM ELONTA-/PATIKKAVAELLUS                                    
PERUNKAJÄRV ELLE 

17.-18.9.2011  ☺☺☺ 

Ruskamelonta-/patikkavaelluksemme kohteena on Rovaniemeltä noin 38 km 
pohjoiseen sijaitsev a luonnonkaunis Perunkajärv i. Perunkajärvellä on runsaasti 

v akituista ja loma-asutusta, mutta ei anneta sen häiritä - tuodaan ky län järv imai-
semaan hetkeksi eloa v ärikkäine kanootteinemme. Erity iskohteena retkellämme  
on läheinen Pilpasen alue, joka kuuluu v anhojen metsien suojeluohjelmaan. 

Patikoimme jyrkkäpiirteisen ja terävälakisen Pilpasen huipulle, josta av autuu 

komea näköala ympäristöön.  

Vaelluksemme sopii vähemmän meloneellekin. Starttaamme Rovaniemeltä la 
17.9. klo 9.00. Kajakit/kanootit kuljetetaan omin kuljetuksin/yhteiskuljetuksena 
Perunkajärv elle, josta melomme olosuhteiden mukaisen matkan, maks. n. 15 + 
15 km. Yövymme omissa teltoissa. Varustuksena normaali melonta-/

v aellusv arustus (oma/lainattu kanootti ja huom. turv avarustus!), omat sapuskat. 

Su 18.9. paluu Rovaniemelle iltapäivän lopulla.  

Ilmoittautumismaksu jäsen 20€ ja ei-jäsen 40€ on maksettav a etukäteen Ou-

La:n tilille 800010-1739367, v iite 1339, 31.8. mennessä. Mukaan pääsee 12 
ensiksi ilmoittautunutta! Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 31.8. men-
nessä v aelluksen vetäjä Seppo Arv io, puh. 0400 395 892.  Ennakkopalaverista 

sov itaan erikseen. 
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

Yhteistyössä Suomen Ladun kanssa Ounasvaaran Latu järjestää seuraavat kurssit: 

Maastorullaluistelu tutuksi -kurssi (3h) 

5.9.2011 klo 17.30 Rovaniemi 

Maastorullal uistelua voi daan pitää luistel uhiihdon lu-
mettoman ajan ”ser kkul ajina”. Ski ke-välineen tukevat 

ja isot ilmakumipyörät mahdollistavat kul kemisen myös 
kovilla hiekka- ja maanteillä, lähempänä luontoa.  
Kurssilla osallistuj at saavat perustiedot harrastuksen 
aloittamiseen. Teoriaosassa käydään l äpi terveysvai-
kutukset ja käytännössä tutustutaan välineisiin,  säätä-

mistekniikoihin ja huoltoon. Maas tossa harjoitellaan jarrutus ja perusl uisteluteknii kat.  
 
Kurssin hi nta 30 € Suomen Ladun jäsenille, muille 45 €. Kurssi sisältää opas tuksen, ma-
teriaalit ja välineet (ski ke-luistimet,  sauvat j a kypärä) kurssin ajaksi. Ikäraja 13 vuotta. 
Kurssimaksu maksetaan l askulla ennen kurssia il moittautumisen j älkeen. 

 
Vaatetus: Urheilullinen, sateisella säällä vedenkes tävät ul koiluvaatteet j a vaihtovaatteet 
mukaan. Jal kineet: Omat luistel uhiihtomonot, kevyet vaellus- tai hyvät lenkki kengät.  

 

Kurssipai kka/osoite: Vartiokatu 11-13 A, Rovaniemi (OuLa:n toi mitilat) 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 1 viikko ennen kurssia Suomen Ladun net-
tisivujen kautta www.suomenlatu.fi/kurssitjavaellukset -> maastorullaluistelu 

Geokätköily tutuksi - kurssi (3h) 

6.9.2011 klo 17.30 Rovaniemi 

Kurssilla osallistujat saavat perustiedot 
harrastuksen aloittamiseen. Geokätköilys-
sä etsitään  toisten harrast ajien piilottamia 
kätköjä GPS-satelliittinavigaattorin tai kart-
tojen avulla. Se yhdistää mielenkiintoisella 
tavalla ulkoilun ja uusimman tekniikan käy-

tön. Kurssilla tutustutaan nyky-aikaiseen aarteenetsintään ja GPS-laitteen 
käyttöön myös käytännössä ja etsitään harjo ituskät köjä.  

 
Kurssin hi nta 30 € Suomen Ladun jäsenille, muille 45 €. Alle 15 vuotiaiset lapset 
aikuisen seur assa ilmaiseksi!  Kurssi sisältää opastuksen, kurssikal vot ja GPS-

laitteen kurssin ajaksi. Kurssimaksu maksetaan laskulla ennen kurssia ilmoit tau-
tumisen jäl keen. 

 
Vaatetus: Urheilullinen, sateisella säällä myös  vedenkestävät ul koiluvaatteet ja 
vai htovaatteet mukaan. Maastokelpoiset ja tukevat j alki neet.  

 

Kurssipai kka/osoite: Vartiokatu 11-13, Rovaniemi (OuLa:n toi mitilat)  

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 2 viikkoa ennen  kurssia Suomen  Ladun net-
tisivujen kautta www.suomenlatu.fi/kurssitjavaellukset -> maastorullaluistelu 
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TULEVIA TAPAHTUMIA 

 

Kaikki mukaan marjastamaan ja ulkoilemaan Rov aniemen lähiympäristöön. 

Mustikkaretki SU 7.8.2011     ☺ 

Puolukkaretki SU 4.9.2011    ☺ 

Karpaloretki  SU 2.10.2011     ☺ 

Retket tehdään Rov aniemen lähialueille 
helppokulkuisiin paikkoihin ja retkille voi 
osallistua koko perheen kanssa. Tarkem-

mat paikat selviäv ät kunhan marjat kyp-
syv ät. Kaikille marjaretkille lähdemme 
Lappia-talon parkkipaikalta klo 10.00 
omin kulkuneuv oin tai kimppakyydillä. 
Retken aikana kaivamme repun pohjalta 
omia ev äitämme. Retket ovat kaikille 

av oimia ja maksuttomia. Tiedustelut retki-
en v etäjä Asko Salmela 040 846 6140.  

• stre ssi poistuu 

• parantaa kylmänsietoa 

• verenpaine laskee 

• elimistö kestää paremmin rasituksia 

• energiatasapainon säätely paranee 

• mieliala kohenee 

• psyykkiset voimavarat vahvistuvat 

MIKSI KANNATTAA HARRASTAA TALVIUINTIA! 


