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Painopaikka
Kopiplus

Toimitussihteeri
Riitta Kemppainen-Koivisto

Päätoimittaja
Seppo Arvio

HUOM!
Otamme vastaan jäsenten omia
kirjoituksia, kuvia ja ilmoituksia.
Riippuen ilmoitusten sisällöstä
perimme ilmoitusmyyntihinnan.

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 €

Tiedote lähetetään vain jäsenmaksun maksaneille jäsenille.

OuLa ry:n tiedote ilmestyy
3 kertaa v. 2012. Seuraava numero 1/2013 tammikuussa

Valokuvat
Raili Arvio
Riitta Kemppainen-Koivisto
Simo Takapuro
Asko Salmela
Laura Puukangas
Seppo Arvio
Suomen Latu

www.ounasvaaranlatu.fi

Email:
ounasvaaranlatu@gmail.com

Julkaisija
Ounasvaaran Latu ry.
Vartiokatu 11-13 A
96100 ROVANIEMI
Gsm 040 573 9855
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Menneen kauden tapahtumia

Ounasvaaran Latu ry
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Puheenjohtajan terveiset

SISÄLTÖ 3/2012

Kansi: OuLa:n vaeltajia Kölivuoriston mahtavissa maisemissa patikoimassa Kebnekaiselle.
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Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti

Yhdistyksen tapahtumien yhteydessä



Suomen Ladun jäsenedut; kts. Latu ja Polku -lehti



www.ounasvaaranlatu.fi, www.facebook.com/OunasvaaranLatu
Lapin Kansa urheilumuistio, Uusi Rovaniemi seurapalsta



OuLa:n toimitilat: Vartiokatu 11-13 A

OULAKKA –jäsentiedote






Tapaturmavakuutus yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa



Tiedottaminen

Latu ja Polku -lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa

Jäsenedut 2012

OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com

Latu ja Polku -lehden palvelukortilla







OuLa ry: ounasvaaranlatu@gmail.com



Osoitteen muutokset

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



Liittyminen jäseneksi

25 €

Yhteisöhenkilöjäsen

Oulakka + jäsenkortti
Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti

15 €

Rinnakkaisjäsen

Latu ja Polku –lehti + 2 jäsenkorttia

Latu ja Polku –lehti + jäsenkortti

Nuorisojäsen (alle 19 v.) 9 €

35 €

25 €

Perhe

1. jäsen

Jäsenmaksut v. 2012

OUNASVAARAN LATU RY.
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040 846 6140

0400 395 984

0400 395 892

0400 691 655

050 595 7272

Jussila Juhani

Karhusilta Riitta

040 539 1678

040 842 2189

Miettinen Nina

Takapuro Simo

Varajäsenet:

040 508 4926

040 536 6715

Hiltunen Lilja

Jäsenet:

Kukkonen Eero

Rahastonhoitaja/jäsensihteeri

Salmela Asko

Sihteeri

Karvinen Antero

Varapuheenjohtaja

Arvio Seppo

Puheenjohtaja

s.takapuro@netti.fi

nina.k.miettinen@gmail.com

riitta.karhusilta@kolumbus.fi

juhaniv.jussila@luukku.com

lilja.hiltunen@lshp.fi

eero.kukkonen@lao.fi

asko.salmela@netti.fi

antero.karvinen@gtk.fi

seppo.arvio@fcg.fi

HALLITUS 2012

Kesäinen tervehdys!

Ounasvaaran Latu ry on perustettu 9.12.1952. Maksaneita jäseniä
yhdistyksellä on 31.12.2011 tilaston mukaan 936 henkilöä.
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Seppo Arvio

Hyvää syksyä ja talven odotusta!

Tulevan syksyn ja alkutalven toiminnassamme on jälleen monenlaista luonto– ja
terveysliikuntaa, katso tarkemmin tämän
tiedotteen sivuilta. Tulkaa rohkeasti mukaan samanhenkisten ulkoilusta ja liikunnasta pitävien joukkoon.

Yhdistyksemme täyttää 60 vuotta 9.12.2012. Järjestämme samana päivänä
juhlan, jossa julkistamme yhdistyksemme historiikin, palkitsemme ansioituneita
jäseniämme, kuulemme arvovaltaisten vieraidemme juhlapuheita ja muitakin
muisteluksia vuosien varrelta, nautimme kakku– ja kampanisukahveista sekä
tietysti hyvästä latulaisesta tunnelmasta. Hyvin mielenkiintoista on ollut lukea
yhdistyksemme historiaan liittyviä asiakirjoja ja esim. perustamisesta, jonka
suorittivat monet Rovaniemen silloisista
merkkihenkilöistä, lähtien ensimmäisestä
puheenjohtajastamme jääkärieversti Oiva
J. Willamosta. Toivon mahdollisimman monen jäsenemme osallistuvan juhlaan. Vanha sanontahan kuuluu, että ”vieraat tekevät
juhlan”. Tervetuloa!

Kesän uutispommi meille ounasvaaralaisille oli kaupungin teknisen lautakunnan
ja kaupunginhallituksen päätökset poistaa keskustan osayleiskaavasta Koskipuiston kohdalta uintikeskus -merkintä ja korvata se uimaranta –merkinnällä.
Päättäjien yllättävä takinkääntö vuosien yhteisen valmistelun jälkeen kaavaprosessin aivan loppuvaiheessa oli meille täysin kohtuutonta. Jo v. 1999 aloitetun
projektimme ja kaikkien tähänastisten saavutusten nollaaminen osoittaa päätöksentekomme tason ja näköalattomuuden. Missä olivat nämä viisaat päättäjät
mielipiteineen silloin, kun kaavaprosessi oli monia vuosia sitten alkuvaiheissaan
ja asioista olisi voitu keskustella. Tilanne on vielä mahdollista korjata asemakaavan laadinnan yhteydessä. Toivottavasti tällöin järki otetaan käteen ja
myönnetään tapahtunut — kaikkihan teemme joskus virheitä. Kun me kaikki
Koskipuiston toimijat olemme keskenämme yhtä mieltä alueen kehittämisestä,
niin miksi kehitystä pyritään estämään, kun päinvastoin sille pitäisi antaa lisää
vauhtia! Dynaaminen kaupunkimme tulee kehittyä ja se ansaitsee sen!

Lapin kesä on ollut kaunis ja nautinnollinen, vaikkakin niin halutut hillasaaliit
ovat jääneet aika niukoiksi. Kesävaellukseni Kölivuoristoon ja Kebnekaiselle
sujui lopulta hyvin mukavissa olosuhteissa, sillä ennustetut jatkuvat sateet kiersivät meidät lähes koko vaelluksen ajan — olihan mukanani vaeltaja, jolla on
hatussaan ”sateen väistäjän” sulka.

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

OUNASVAARAN LATU RY.
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Kokoamme OuLa:n 60 –juhlavuotta varten historiatietoja yhdistyksen
perustamisesta 1952 lähtien tähän päivään. Mikäli sinulla tai tuntemallasi taholla on ko. tietoja tai valokuvia, niin ota pikaisesti yhteys
Seppo Arvio, puh. 0400 395 892. Toivomme voivamme julkaista aineistosta painetun historiikin 60 –vuotisjuhlassamme. Erityisesti kaivataan mukavia muisteluksia ja hyviä valokuvia vuosien varrelta!

OuLa:n retkien vaativuustasoluokitus:
☺
päiväretki/tapahtuma
☺☺
maastoretki/yön yli –retki
☺☺☺
vaellus
☺☺☺☺ vaativa vaellus

040 846 6140, sposti asko.salmela@netti.fi

Luonto– ja terveysliikunnan koordinaattori Asko Salmela, puh.

Tule mukaan jaostojen aktiiviseen toimintaan. Uusia raikkaita
ajatuksia otetaan vastaan - ota yhteys jaoston vastaavaan!

Kiitos mukana olleille! T Asko

ETSINTÄKUULUTUS!!!

Tilajaosto (Kiilopään OuLa A –osake ja Koskipuiston uudisrakennus): Seppo Arvio, Eero Kukkonen ja Antero Karvinen.

Tiedotus: Riitta Kemppainen-Koivisto ja Seppo Arvio.

Geokätköily: Nina Miettinen ja Riitta Kemppainen-Koivisto.

Eero Kukkonen, Tuula Kukkonen ja Riitta Kemppainen-Koivisto.

Ulkoilu : Riitta Karhusilta, Simo Takapuro, Seppo Arvio, Antero Karvinen,

Nuoriso/Outdoor-Klubi: Riitta Kemppainen-Koivisto

Kukkonen, Asko Salmela ja Pasi Jurmu.

Napapiirin Hiihto: Seppo Arvio, Lilja Hiltunen, Antero Karvinen, Eero

Lentopallo: Antero Karvinen, Juha Kinnunen ja Kai Lohela.

Martti Juopperi, Juhani Jussila, Tero Karvinen, Sanna Kortelainen, Eero Kukkonen, Kirsi Lantto, Kari Lukkarinen, Nina Miettinen, Asko Salmela ja Jaana
Sirkiä.

Talviuinnin MM-kisat 2014: Seppo Arvio, Sirpa Alaoja, Lilja Hiltunen,

Eero Kukkonen ja Eeva Oivo.

Avantouinti, ”Hilehiset”: Lilja Hiltunen, Martti Juopperi, Matti Järvinen,

OuLa:n jaostot: (jaostosta vastaava mainittu ensin)
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Pääsimme palovartijan majalle, jossa nautimme eväitämme ja kävimme
ihailemassa maisemia palotornin tuuliselta huipulta. Paluumatka olikin
leppoista kävelyä alamäkeen.

Puolessa matkassa on
suuri kivirakka ja maisema on aivan kuin
tunturissa olisi.

Louevaaran laitaan
päästyämme sade oli
lakannut. Nousimme
vaaran lakea kohti kapeaa polkua, joka kulki
upean metsän halki.

Sunnuntai-aamu oli
sateisen harmaa ja
tihkutteli vettä. Sää
ilmeisesti säikytti osan
aikaisemmin retkestä
tiedustelleista, mutta
lähtijöitä oli kuitenkin 8.

Päiväretki Louevaaraan 9.6.2012

MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA
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YHDESSÄ Metsämörrin juhlaviikko
Lapin latualueen syyspäivät/-kokous, Kiilopää
YHDESSÄ Talviuintikauden avajaiset
SuLa:n syyspäivät ja –liittokokous, Tampere
Lapin latualueen lentopalloturnaus, Rovaniemi

Suomen Ladun vastuuvakuutus kattaa tapahtumien kaikkien osallistujien, mutta tapaturmavakuutus vain alle 75 -v:n osallistumiset tapahtumiin.

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

HUOM!

SEURAA ILMOITTELUA KOTISIVUILLAMME NETISSÄ JA LEHDISSÄ!

- 17.-23.9.
- 29.-30.9.
- 14.10.
- 20.-21.10.
- 24.11.

SUOMEN LADUN JA LAPIN LATUALUEEN TAPAHTUMIA:

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

Seuraa tapahtumien ilmoittelua netistä
www.ounasvaaranlatu.fi

Nuorison outdoor-klubi

Metsä on meille monelle rauhoittumisen paikka ja sitä tunnelmaa lähdemme yhdessä etsimään Ounasvaaran poluilta
ja metsistä. Lähtö Isorakan lenkin P-alueelta. Puolivälin
kääntöpaikalla kuulemme pastori Ritva Marttalan puheen ja
rauhoitumme kuuntelemaan metsän hiljaisuutta ja voimmepa laulaa sopivan laulun/virren. Lopuksi nautimme
”kirkkokahvit”, tietysti kuksasta, nisuineen, jotka olemme
kukin varanneet reppuihimme. Varustus sään mukaan. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Tervetuloa!

METSÄKIRKKO su 30.9.2012 klo 15.00

TULEVIA TAPAHTUMIA
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Seija Tuulentie ja Heidi Nikumaa

Molkojoella liikkuu harvoin muita kuin paikallisia rannaltakalastajia. Ounasvaaran Ladun retki osoitti kuitenkin, että se on oikein mainio alkukesän melontajoki,
jonka laskeminen onnistuu aloittelijaltakin. Havereita ei sattunut. Retkelle osallistunut Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistyksen sihteeri Heidi Nikumaa arveli, että
melonnasta voisi tehdä ensi vuodelle yksipäiväisen paikallisen tapahtuman.

Leiripaikan löytäminen Molkojoen varresta ei ole aivan yksinkertaista, mutta
hyvä kalastajien käyttämä kenttä ja tulipaikka löytyi, kun noin kaksi kolmannesta
matkasta oli menty. Ilta taittui rattoisasti nuotiolla istuen ja mukavia puhuen.
Keskustelun aiheet kimposivat pakurikäävästä aina melonnan viehätykseen.
Päivän kruunasi kaunis ilta ja tulilla paistetut herkulliset lätyt.

Vielä tulvaisessa joessa vettä ja vauhtia riitti hyvin. Virtapaikat ovat lähinnä nivoja, vaikka pari kohisevampaakin koskea matkaan mahtui. Kahta enemmän tai
vähemmän paikallista osanottajaa oli peloteltu etukäteen Louhikosken hurjuudella. Louhikosken piti olla edessä heti yöpymisen jälkeen, mutta illalla retken
vetäjä Seppo Arvio katseli karttaa ja totesi, että Louhikoski ohitettiin jo.

Ounasjokeen Porokarin tienoilla laskeva Molkojoki lähtee Molkojärvestä, mutta
alkupään hieman hankalien koskien ja mahdollisen umpeenkasvamisen vuoksi
retki päätettiin aloittaa vasta Kinisjärveltä. Matkaa Kinisjärveltä Ounasjoelle
Maijasen kappelin luo on reilut 30 kilometriä. Retkelle lähdettiin lauantaina puolen päivän aikaan, illansuussa leiriydyttiin ja sunnuntaiksi jäi vain parin tunnin
melonta.

Eteläisen Kittilän Kinisjärvi
näki ennätysmäärän melojia
kesäkuun alussa. Epävakaisessa säässä Ounasvaaran
Ladun retkeläisten yhdeksän
kajakkia ja kaksi kanoottia
kävi ottamassa vauhtia Kinisjärven Peräjärveltä Molkojoen melonnalle. Kesäkuun 9.
ja 10. päivä toteutettu melontaretki sujui lopulta niin hyvässä säässä, että aurinkovoidekin olisi ollut välillä tarpeen. Yöllä tosin lämpötila
käväisi pakkasen puolella.

Ensimmäinen Molkojokimelonta

Molkojoen melontaretki
9.-10.6.2012

MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA
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Päivi Alaoja

Jess, me tehtiin se!

Viimeisen aamun startti leiripaikalta kohti Nikkaluoktaa tapahtui kevyesti ”kiva päästä
saunaan ja puhtaisiin lakanoihin” tunnelman helpottuneissa merkeissä. Vaelluksen johtajamme Simo ansaitsee suuret kiitokset neuvoistaan ja asiantuntemuksestaan sekä kaikille
turvallisesta reissusta. Kuulinpa hänen vilpittömästi nostavan hattua myös meille.

Lauantaina patikoimme vielä upeassa säässä Tarfalaan. Näimme selkeästi 150-250 m
syvät ikijäätiköt, ja bongasimme jäätiköltä alas laskeutuvan kiipeilijäkolmikon. Tapasimme
heidät vielä majalla ja yllättäen johtavan kiipelijän vaimo olikin suomalainen. Lähettipä
vieläpä terveisiä työkaverini vaimolle – maailma on pieni!

Ylhäällä kostea tuuli pakotti pyyhkimään silmälasien linssejä kaiken aikaa. Itse huippu on
suurin piirtein yhtä pieni kuin turistilapsien iloksi tehty Sampoaukion lumikasa. Pienelle
huipulle mentiin varoen eikä siellä uskaltanut oikein seistäkään. Olin kiitollinen siitä, että
nyppylällä istuessa sumu peitti näkyvyyden, sillä kolmeen suuntaan matka alas olisi aika
hurja ja varmasti lopullinen. Hienoa siinä oli kuitenkin istahtaa kuvien oton verran. Paluumatka alas leiriin oli teknisesti vähintäänkin yhtä vaativa kuin nousu, mutta ei niin raskas.
Huiputus kesti kaikkiaan 12 tuntia ja matkaa taisi kertyä noin 25 km.

Jo alkumatkasta kävi selväksi, että nousua riittää, mutta vasta matkan edetessä Kitteldalenia pitkin ymmärsi mitä oikeasti tarkoittaa nousta yhdessä päivässä 1800 metriä. Lumista Tuolpagornin jyrkkää alarinnettä alhaalta katsellessa alkoi vihdoin hahmottaa reissun
vaativuuden. Hikisen urakan jälkeen piirtyivät viimein taivasta vasten Vieranvarrin laella
seisovat ”pikku-ukot” – vaeltajien kasaamat kymmenet ehkä sadat pienoispatsaat. Kirkas
sää paljasti pian, että loppumatkasta oli tuleva vielä vaativampi. Jyrkkä lasku Kaffedalenin
lumiseen laaksoon ja viimeinen rankka nousu yhä korkeammalle – Kebnekaisen vanhalle
tuvalle ja siitä edelleen uudemmalle Toppstuganille. Nautimme hieman välipalaa ja juomaa ennen viimeistä lumista nousua huipulle.

Kahdeksanhenkisen retkueemme lähtiessä
ke 1.8. Nikkaluoktasta kohti Kebnekaisen
tunturiasemaa mielessä pyöri monenlaisia
asioita. Kuinka selviän ylipäätään, mitä neljän pisteen vaellus oikeasti mahtaakaan
tarkoittaa, onko huiputus turvallinen? Reilun
kymmenen vaelluskilometrin ja laivamatkan
jälkeen saavuimme torstaina tunturiasemalle,
ja jatkoimme edelleen majapaikkaamme
laaksoon, josta perjantaiaamuna lähtisimme
huiputtamaan Ruotsin korkeinta huippua
Västra ledeniä pitkin.

Kebnekaisen huiputus 1.-5.8.2012

MENNEEN KAUDEN TAPAHTUMIA
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Seppo Arvio, puheenjohtaja

Talviuinnin MM-kisojen (20.-23.3.2014) kisaorganisaatio on lähes valmis ja järjestelyiden
valmistelut sekä neuvottelut eri yhteistyötahojen kanssa on aloitettu. MM-kisojen järjestäminen edellyttää nykyaikaisia ja asianmukaisia tiloja, jollaiset voidaan toteuttaa Koskipuiston uudessa uintikeskuksessa. Toivottavasti Rovaniemi osaa käyttää tämän tilaisuuden
hyväksi, sillä muitakin ottajia tälle kansainvälisesti hyvin suurta kiinnostusta herättävälle
asialle on jo ilmaantunut keskusteluissa Lapin eri suunnista ellei Rovaniemi halua tätä
omakseen — hiekka valuu tiimalasissa ja nopeat syövät hitaat. Täytyy todella ihmetellä
ellei kaikki se imagollinen ja toiminnallinen myönteisyys, uudet työpaikat ja muu ”hyvä”,
joka uintikeskushanketta seuraa, kelpaa rovaniemeläisille päättäjille. Monissa muissa
Suomen kaupungeissa nämä vastaavat asiat on hoidettu kunnan ja toimijoiden kesken
hyvässä yhteistyössä ja tyylikkäästi — miksi tämä ei onnistu Rovaniemellä!?

Asemakaavan laadinnan yhteydessä asia voidaan vielä korjata. Asemakaava tulee nähtäville elokuun puolivälin jälkeen. Koskipuiston toimijoiden kesken meillä on hyvä yhteishenki ja sama näkemys alueen monista kehittämistarpeista. Tuntuu siten oudolta, että julkisuudessa on haluttu antaa kuva jostain muusta. Rovaniemellä on vielä mahdollisuus korjata tilanne ja tehdä viisas päätös uintikeskuksesta samalla huomioiden koko Rovaniemen
kehittyminen ja profiloituminen maailman ykköstalviuintikaupunkina.

”UIMAREILLE KYLMÄÄ KYYTIÄ” ,
”HYVÄSTI TALVIUINTI” jne. tällaisia tyrmistyttäviä otsikoita
saimme lukea kesän lehdistä.
Ensin kaupungin tekninen lautakunta ja sitten kaupunginhallitus
tekivät päätöksiä, joissa kaavaehdotusvaiheessa olleesta keskustan osayleiskaavasta poistettiin
uintikeskus –merkintä ja tilalle
esitettiin uimaranta –merkintää.
Hyvin suurta ihmetystä nämä kohtuuttomat päätökset aiheuttivat niin
meissä aktiiveissa latulaisissa kuin
yleensä kaupunkilaisissakin. Monia vuosia tämä maankäyttösuunnitelmien laatiminen on jatkunut ja nyt, kun ollaan kaavaprosessin aivan loppuvaiheessa
tehdään tällainen takinkääntö! Missä olivat nämä viisaat päättäjät silloin, kun asiallisesti
toimien olisi jo kaavaprosessin alkuvaiheessa voitu esittää erilaisia mielipiteitä ja asioista
olisi voitu keskustella. On todella epäreilua meitä kohtaan toimia näin ja lähettää suunnittelu jälleen uudelleen alkuvaiheeseen. Samalla tämä osoittaa päättäjiemme suoraan sanottuna vastuuttomuutta ja asioihin perehtymättömyyttä. Tämä tuli myös ilmi, kun keskustelin lautakunnan erään jäsenen kanssa päätöksenteon jälkeen. Tarjottua asiatietoa hän
ei ollut lukenut ja ilmeisesti paikallislehden tekstariosaston asiattomat ja anonyymit kirjoitukset olivat olleet kiinnostavampia, kuten hän mainitsi — ei voi kuin ihmetellä, jos päätöksenteko on tällä tasolla!

KOSKIPUISTON PROJEKTIN TILANNE

UUDISRAKENNUS
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2 €/vrk ja 10 €/7 vrk

5 €/2 vrk

2 €/2 h/pari

3 €/vrk ja 18 €/7 vrk

Rosnarinkka

Sopu -elintarvikekuivuri

Sauvakävelysauvoja

GPS -laite

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

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

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

3 €/vrk ja 18 €/7 vrk

3 €/vrk

Ahkio (3 kpl)

SKIKE-maastorullaluistimet (5 paria)

VUOKRATTAVANA TARVIKKEITA!

OULA A –OSAKE
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Hanki uusi mukava harrastus!

Miksi kannattaa harrastaa avantouintia? Koska
stressi poistuu, kylmänsieto paranee, verenpaine laskee, elimistö kestää paremmin rasituksia,
energiatasapainon säätely paranee, mieliala
kohenee, psyykkiset voimavarat vahvistuvat,
jne. Myönteisiä vaikutuksia on paljon. Tule
kuuntelemaan vankkaa tietoa ja upeita kokemuksia avantouinnista. Kurssi järjestetään
toimitilassamme Vartiokatu 11-13 A to
4.10.2012 klo 18.00 alkaen. Kurssin vetäjinä
toimivat Lilja Hiltunen ja Kirsi Lantto sekä MMuintien kulta+hopeamitalis-timme Eeva Oivo.
Kurssi on kaikille avoin ja maksuton.

TERVEYTTÄ TALVIUINNISTA –KURSSI to 4.10.2012

Info: www.suomenlatu.fi

KIILOPÄÄN TALVIUINTIVIIKKO 10.-16.11.2012

Sisätilojen siivoojan paikka on auki, halukkaat ilmoittautukaa Liljalle puh. 0405084926.

SM-kisat 2013 uidaan Laukaalla tammikuun lopussa, sinne lähdemme isolla porukalla.

Syyskauden avaintenmyynti päättyy ma 10.12.2012 ja jatkuu ma 14.1.2013 alkaen.

Valtakunnalliset Talviuintikauden avajaiset su 14.10.2012 klo 13-16, tarkempi info tapahtumasta lähempänä.

Ryhmät ja opastukset sovittava erikseen Askon / Liljan kanssa.

Hinnat vanhat tutut :
- 60 eur + 5 eur avainpantti tai viimekauden avain
- opiskelijat / eläkeläiset 40 eur + 5eur avainpantti tai viimekauden avain
- kertauinti 2 eur
- avaimeen vaaditaan Ounasvaaran Ladun jäsenyys

Uskaliaista toiveista ja haaveista huolimatta uintipaikka on
edelleen Kukanniemessä ja kausi alkaa ma 24.9.2012 klo
17.30 – 18.30 avainten myynnillä.

Kesää on vielä jäljellä mutta syksy ja talviuintikauden avaus
lähenee vääjäämättä.

Avantouintijaosto Hilehisten kuulumisia
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Tervetuloa koko perhe, myös mummot
ja vaarit!

Retki on maksuton ja avoin kaikille.

Jos olet kiinnostunut retken suunnittelusta ja
toteuttamisesta, niin ilmoitathan halukkuudesta
edellä oleviin yhteystietoihin.

Retken suuren suosion vuoksi ilmoita tulostasi
20.11. mennessä osoitteeseen asko.salmela@netti.fi tai tekstiviestillä numeroon
040 846 6140.

Kaikki mukaan perinteiselle ja suositulle Metsätontun lyhtyretkelle I Adventtina
2.12. klo 17.00, kokoontuminen Ounasvaaran Majan pihalle. Ottakaa mukaan
iloinen mieli, tonttulakki, lyhty ja eväät (makkaranpaistoon mahdollisuus).

Metsätontun lyhtyretki 2.12.2012 klo 17.00 ☺

Ilmoittautumismaksu jäsen 20€ ja ei-jäsen 40€ on maksettava etukäteen OuLa:n tilille
800010-1739367, viite 1339, 5.9. mennessä. Mukaan pääsee 12 ensiksi ilmoittautunutta!
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 5.9. mennessä vaelluksen vetäjä Seppo Arvio, puh.
0400 395 892. Ennakkopalaverista sovitaan erikseen.

Vaelluksemme sopii vähemmän meloneellekin. Starttaamme Rovaniemeltä la 8.9. klo
9.00. Kajakit/kanootit kuljetetaan omin kuljetuksin/yhteiskuljetuksena Perunkajärvelle,
josta melomme olosuhteiden mukaisen matkan, maks. n. 15 + 15 km. Yövymme omissa
teltoissa. Varustuksena normaali melonta-/vaellusvarustus (oma/lainattu kanootti ja huom.
turvavarustus!), omat sapuskat. Su 9.9. paluu Rovaniemelle iltapäivän lopulla.

Jouduimme viime vuonna peruuttamaan Perunkajärven vaelluksen, joten nyt yritetään
uudestaan. Ruskamelonta-/patikkavaelluksemme kohteena on Rovaniemeltä noin 38 km
pohjoiseen sijaitseva luonnonkaunis Perunkajärvi. Perunkajärvellä on runsaasti vakituista ja
loma-asutusta, mutta ei anneta sen häiritä tuodaan kylän järvimaisemaan hetkeksi eloa
värikkäine kanootteinemme. Erityiskohteena retkellämme on läheinen Pilpasen alue, joka
kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Patikoimme jyrkkäpiirteisen ja terävälakisen
Pilpasen huipulle, josta avautuu komea näköala ympäristöön.

8.-9.9.2012 ☺☺☺

RUSKAMELONTA-/PATIKKAVAELLUS PERUNKAJÄRVELLE

TULEVIA TAPAHTUMIA
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TERVETULOA!

Ohjelmassa mm. arvovaltaisia vieraita, juhlapuheita, palkitsemisia, historiikin julkaisu, muisteluksia vuosien varrelta, kakku-/kampanisukahvit ym. mukavaa ja leppoisaa latulaista yhdessäoloa.

OUNASVAARAN MAJALLA

Su 9.12.2012 KLO 14.00

OUNASVAARAN LATU RY
60 V. JUHLA

TULEVIA TAPAHTUMIA
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Geokätköilyn kursseja tullaan pitämään taas syksyllä ja talvella - tarpeen mukaan. Kiilopään eventtiin osallistutaan ja siitä tiedotetaan sähköpostilistalla olijoille ja facebookissa. RAMK:n kirjastojen kanssa olemme suunnittelemassa yhteistä kätköä. Seuraa ilmoitteluamme ja tule
mukaan. Lisätietoja saat Ninalta puh. 040-5391678 tai
nina.k.miettinen@gmail.com

GEOKÄTKÖILY

Aloita jo ensilumilta harjoittelu sopivin hiihtolenkein!
Lisätiedot: www.napapiirinhiihto.fi

Perinteinen, jo 58. Napapiirin Hiihto järjestetään ensi keväänä la 16.3.2013. Hiihtäjät
pääsevät nauttimaan Ounasvaaran ja Rovaniemen ympäristön upeista hiihtomaastoista
ja mielenkiintoisista reiteistä, joiden vaihtelevuus ja monipuolisuus luovat kunkin itselleen
valitseman reittipituuden mukaisen sopivan
haasteen.

TULEVIA TAPAHTUMIA
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Laura Puukangas
Opiskelija
Lapin ammattiopisto, Tuotantoalat, Luonto-ohjaaja

Ystävällisin terveisin,

Olen asunut Rovaniemellä noin vuoden ja rakkaus
luontoon toi minut tänne. Ennen Rovaniemelle
muuttoa opiskelin itselleni media-assistentin ammatin Pohjanmaalla, mutta ala ei tuntunut yhtään omalta, joten päätin tulla Rovaniemelle opiskelemaan
luonto-ohjaajaksi Lapin ammattiopistoon. Opintoni
kestävät 1,5 vuotta. Ounasvaaraan Ladulle tulin
työssäoppimaan, koska Ladulla on niin monipuolista
toimintaa ympäri vuoden ja sehän sopi minulle!

LAURA PUUKANGAS TYÖSSÄOPPIMASSA OULA:SSA

TYÖSSÄOPPIMASSA

Ilmoittautumismaksu 5e/henkilö(jäsen) ja 10e/henkilö (ei jäsen) maksetaan etukäteen
OuLa:n tilille nro 800010-1739367. Kuljetukset toteutetaan kimppakyydein. Tarkemmat
tiedot päiväretkestä ja aikataulusta ilmoitetaan myöhemmin sähköpostitse.

Lisätiedot sekä sitovat ilmoittautumiset
9.9 mennessä Simo Takapuro (s.takapuro@netti.fi)/ 0503232555 tai Laura Puukankangas(laura.puukangas@gmail.com)/0504945351, joka toimii retken oppaana.

Retkellä on tarkoitus tutustua Korouoman pohjoisosaan, jonka ominaisia
piirteitä ovat korkeat kallioseinämät ja
kanjonin pohjalla kiemurteleva Korojoki.
Reitti on paikoin helppokulkuista, mutta
pääsääntöisesti keskivaikeaa. Osa
reitistä on todella vaativaa
(Julmakallion yläreitti).

Lähde tutustumaan päiväksi Korouoman rotkokanjoniin. Korouoma sijaitsee
Posiolla noin 100 km päässä Rovaniemeltä. Päiväretken pituus maksimissaan 14 km.

Päiväretki Korouomaan
15.9.2012 ☺ - ☺☺☺

TULEVIA TAPAHTUMIA
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Kuva- ja muistelusilta ke 6.11.2012 ☺

Terveisin Antsu Karvinen, lentopallovastaava, 0400 152547

Lapin latualueen perinteinen Lentopalloturnaus
la 24.11.2012 Urheiluopistolla klo 9-15. Lentopalloturnaukseen ovat tervetulleita kaikki latuporukkojen lentopalloilijat kautta Suomen!

Ma klo 15.30-17.00 Rajan Liikuntahalli
Ma klo 20.00-21.30 Ounasrinteen koulu
To klo 20.00-21.30 Korkalovaaran koulu, A-Sali (pienempi)
Vuorot alkavat elo-syyskuun vaihteessa ja ovat avoimia
kaikille!

OuLa:n lentopallovuorot kaudella 2012-2013

LENTOPALLOILU

Kaamoksen laskeuduttua pohjoisille palkisillemme on, jo perinteeksi muodostuneen tavan
mukaisesti, mukava pysähtyä porukalla muistelemaan ja katselemaan kuvia menneen vuoden tapahtumista ja retkistämme outamaille, tuntureille ja vesille. Samalla on kaikilla, muillakin kuin vaelluskärpäsen puremilla, oiva tilaisuus tutustua retkeilytoimintaamme ja suunnitella
seuraavan vuoden uusia retkiä ja muitakin tapahtumia. Kokoontuminen ke 6.11.2012 klo
18.00 OuLa:n toimitilassa Vartiokatu 11-13 A. Ottakaa mukaan omat retkikuvanne ja päiväkirjanne!

Asko

Toukokuussa Erämessuilla oli osastollamme paljon
kävijöitä. Rinkan painon arvaukseen osallistujia oli yli
700. Palkinnot lähimmäksi arvanneille on toimitettu.
Kesäkuussa sain valmiiksi kätkösuunnistusradat Posiolle, Suomulle ja Ounasvaaralle sekä Pyhätunturille lähirata alueen keskustaan.
Heinäkuussa tein työssäoppimisharjoittelijan Lauran kanssa Saariselkä-LaanilaKakslauttanen ja Kiilopään alueen radat.
Luoston lähirata valmistui myös heinäkuussa ja samalla reissulla kävimme Lauran kanssa vaihtamassa muutaman kätköpaikan Pyhätunturin radalle, kun olivat liian lähella frispii-rataa.
Marjavuosi on ollut todella poikkeuksellinen. Alkukesä näytti, että saamme hyvän hillasadon, mutta yksi pakkasyö Rovaniemen seudulla vei hillasadon olemattomiin. Niinpä hillaretki jäi tänä vuonna pitämättä. Mustikkaretkikin siirrettiin
viikolla eteenpäin, koska marja kypsyy niin epätasaisesti.

Luonto- ja terveysliikuntakoordinaattorin kuulumisia

TULEVIA TAPAHTUMIA
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ke 14.11.2012 klo 18.00
Vartiokatu 11-13 A, Rovaniemi

Lisätiedot: www.suomenlatu.fi/suomen_latu/jasenpalvelut/

Nyt voit antaa ystävällesi erinomaisen (joulu)lahjan - Suomen Ladun/Ounasvaaran Ladun jäsenyyden.

Anna Ounasvaaran Ladun
jäsenyys (joulu)lahjaksi!

Tervetuloa!

Asialista:
1§
Kokouksen avaus
2§
Kokouksen järjestäytyminen
3§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5§
Vuoden 2013 toimintasuunnitelma
6§
Vuoden 2013 jäsenmaksut
7§
Maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet
8§
Talousarvio vuodelle 2013
9§
Hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2013
10§
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
11§
Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
12§
Kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisu
13§
Muut asiat
14§
Kokouksen päättäminen

Aika:
Paikka:

Kokouskutsu / Sääntömääräinen vuosikokous

Seuraa tarkempaa ilmoittelua netissä ja Lapin
Kansassa!

ko.salmela@netti.fi

Suositut marjaretket ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Marjaan mennään, mikäli marjaa tulee sen verran, että suolle kannattaa lähteä. Lähtö retkille Lappia -talon parkkipaikalta kimppakyydeillä. Omat eväät mukaan. ILMOITTAUTUMISET Askolle; puh. 040 846 6140, sposti as-

MARJARETKET /
Puolukkaretki ja Karpaloretki ☺
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