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Ilkka Raittila

Eila Partanen

Puheenjohtajan terveisiä
Kuulumisia mailta ja vesiltä
Lintujen kevätmuuttoretki toukokuun lopussa oli aivan huippu! Nähtiin kymmenittäin muuttolintuja, opeteltiin tunnistamaan niitä näkö- ja kuulohavaintojen perusteella ja kaavailtiin uutta retkeä syysmuuton aikaan. Oppaana toiminut Harri lupaili,
että syysmuuton tarkastelua varten ei tarvitsisi aivan niin aikaisin laittautua liikkeelle.
Juhannus Patvinsuon Suomunjärvellä koostui monenlaisesta tekemisestä. Sain toimia pyöräilijöiden huoltoautona, patikoida Suomun kierron ja seurata melojien etenemistä. Pienellä lammella oli kaakkuripari ja sen poikanen. Suuri elämys sekin! Tuntui
erityisen mukavalta kuulla yhdeltä uudelta latulaiselta, että kiitos retkemme hänelle
aukesi uusia ikkunoita uusiin maailmoihin. Hänelle se oli ensimmäinen kerta Patvinsuon kansallispuistossa, samalla kesän pisin patikkaretki.
Uusien jäsenten illan osallistujat toivoivat tämmöisiä:
•
Päiväretket
•
Lähipatikkaretket
•
Perheille sopivia retkiä
•
Melontaa ja soutua sekä helppoja pyöräretkiä
•
Lisää valokuvailtoja
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Syksyn toimintakalenterista löytyy joitakin näistä. Tervetuloa uudet ja vanhat
jäsenet uusille retkille, uusiin seikkailuihin!
Uusia jäseniä ja osallistujia on ollut mukana kaikenlaisissa Joensuun Ladun tapahtumissa. Se ei tietenkään ole kumma, että melontakurssi täyttyi alta aikayksikön,
mutta että Suomi Meloo- kanoottiviestimme joukkueessa Joensuusta Heinolaan peräti puolet kymmenestä joukkueen jäsenestä oli viestin ensikertalaisia. Minulle mukanaolo taisi olla melontaurani huippu, sillä tasavallan presidentti tapahtuman suojelijana olisi luonnollisesti ollut itseoikeutettu johtokajakin meloja viestin ensimmäisellä
osuudella Joensuun Ilosaaresta Liperin Saariston rantaan, mutta kun hänen kalenteristaan ei siihen niin paljon aikaa voinut varata, armoitettiin minut johtokajakkikaksikon keulamelojaksi. Olenkin todella ylpeä tästä melontakunniasta!
Uusia retkimelojia olivat melkein kaikki myös kesän pitkällä melontaretkellä. Reittimme kulki Punkaharjulta Savonlinnan kautta Sulkavalle, Telakanavan ja Kiviapajan kautta Kongonsaareen ja takaisin Punkaharjulle. Muita vesilläliikkujia ei juuri ollut kenties kesän viileyden pelottamina. Nähtiin hienoja vesimaisemia ja luonnon
ihmeitä, rantauduttiin hienoihin luonnonsatamiin ja melottiin kaikenlaisessa kelissä.
Kun olen tavannut muualta Suomesta olevia ihmisiä, ovat he todenneet, että hienot on
meillä täälläpäin vedet! Saimaan sokkeloiden ja selkävesien lisäksi Koitere, Pielinen,
Höytiäinen ja Pyhäjärvi ja tietenkin lukuisat pienemmät järvet ja joet.
Ladun varusteita ja kalustoa on lainailtu ahkerasti. Suosituimpia ovat olleet teltat
ja inkkarikanootit.

Kirjoituspöydän äärestä
Monenlaisiin suunnitelmiin olemme johtokunnassa paneutuneet ja monilla foorumeilla kertoneet näkemyksiämme ja kommenttejamme suunnittelijoille ja päättäjille.
Myös säästösuunnitelmien tiimellyksessä olemme halunneet varmistaa, että kunto-,
terveys- ja luontoliikunnan tarpeet otetaan huomioon.

Liisa
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Iltamelonta Höytiäisen kanavalla 28.8.
Liisa Oura opastaa iltamelonnasta kiinnostuneet Höytiäisen kanavalle torstaina 28.8.
Kokoontuminen Hasaniemen kajakkivajalla klo 17.
Meloa voi tietysti koko matkankin, mutta tarkoitus on siirtää kajakit ensin autoilla kanavan varteen. Melontamatkaa kanavalla tulee 10-15 km.
Tarkempaa tietoa saa Liisalta, liisa.oura(at)gmail.com tai p. 040 829 4239.

Makkolan museotila ja Koivusuon
luonnonpuisto 30.8.
Tutustumme Hattuvaarassa sijaitsevaan Makkolan museotilaan ja sen näyttelyihin oppaan johdolla ja patikoimme Koivusuon luonnonpuistossa.
Makkolan tila on rakennettu 1800-luvun alussa ja sillä on mielenkiintoinen
historia kerrottavanaan.
Koivusuo on osa Suomen itäisintä Natura-aluetta ja Suomen suurimpia keidassoita. Kuljemme myös upeassa metsässä ja Koitajoen varrella. Mahdollisesti näemme tai kuulemme aarnimetsän ja suoerämaan eläimiä.
Patikoimme noin 8 km Pirtupolun parkkipaikalta Polvikoskelle. Kuljemme osin
polkua, vanhaa tietä ja pitkoksia pitkin. Evästelemme Pirhunvaaran metsänvartijan torpan pihalla ja Polvikoskella.
Varusteet: Sään mukainen vaatetus, tukevat kengät, varavaatteet, reilusti evästä ja juotavaa mukaan.
Lähtö: Joensuun matkailupysäkiltä klo 8:00 ja palaamme 18:00 mennessä.
Hinta: noin 22 € osallistujamäärästä riippuen, sisältäen bussikuljetuksen, opastuksen ja vakuutuksen.
Tiedustelut ja sitova ilmoittautuminen 18.8. mennessä: Pirjo Saukkonen,
p. 040 509 0705.
Huom! Jäsenlehden ilmestymisen jälkeen voit tiedustella vielä vapaita paikkoja.
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Joensuun Ladun polkijat
kilometrikisassa

Yhdessä-retki: Pyörä
retkelle Ahveniselle 30.8.

Joensuun Latu on mukana leikkimielisessä kilometrikisassa. Sen tarkoitus on,
että ihmiset käyttäisivät työ- ja asiointimatkoillaan polkupyörää auton asemesta. Kisa alkoi toukokuun alussa ja päättyy
syyskuun loppupuolella. Me olemme mukana piensarjassa, jossa joukkueen koko
on alle 25 henkeä. Meidän sarjassamme
on yli 2000 joukkuetta. Suursarjassa polkee yli 200 joukkuetta ja tehosarjassakin
yli 50 joukkuetta. Joensuusta on mukana
muitakin, mm. Joensuun kaupunki ja Lyseon lukio.
Kun kisa oli vähän yli puolenvälin, oli
joukkueemme polkenut liki 10 000 km ja
bensaa oli siis säästetty noin 700 litraa.
Ihan kisan keulille tuskin silti pääsemme, sillä sijoituksemme oli näillä lukemilla sarjassamme 326:s, mutta hyvää mieltä
ja kunnonkohotusta olemme jo saaneet.

Teemme Ahvenisen kierron eli keveän pyöräretken yhdessä Enon
Ladun pyöräilijöiden kanssa.
Nousemme Joensuussa lättähattuun eli Nurmeksen kiskobussiin
klo 11:47. Se on Enossa klo 12:12.,
missä Enon Ladun puheenjohtaja Ari Räsänen on meitä vastassa.
Muut enolaiset pyöräretkeilijät
tapaamme Ahvenisella. Ohjelmaa
sään ja fiiliksen mukaan.
Palaamme hyvissä ajoin Enon
rautatieasemalle, josta paluujuna lähtee klo 17:19. Hurjimmat
voivat tietenkin pyöräillä myös
Joensuu-Eno välin, noin 50 km
suuntaansa. Ahvenisen kierto ei
kuitenkaan edellytä huippukuntoa eikä –pyörää.
Pyörän voi kuljettaa junassa.
Pyörän maksu on 5 € kerralta, etukäteen ostettua lippua ei tarvita.
Säänmukainen varustus, runsaasti juotavaa, rahaa sen verran
että saa junaliput maksettua.
Etukäteisilmoittautuminen Ari
Räsäselle on suotavaa. Häneltä
saa myös lisätietoa, p. 040 760 1474.
Myös Liisa Oura tietää retkestä.

Pyöräretki Hopealahteen 2.9.
Lähtö Matkustajasatamasta (Tuulaaki) klo 16:00 ja Vehkalahden kioskilta klo 16:10.
Ajelemme leppoisaa vauhtia Reijolan kautta edelleen Niittylahteen. Perillä paistamme makkarat ja keittelemme nuotiokahvit. Riitävästi juomaa ja omat makkarat mukaan. Latu tarjoaa nuotiokahvit. Paluumatkalla mahdollisuus käydä uimassa ja saunassa Vehkalahdella(Jääkarhujen ranneke 5 €). Retken kesto noin 4 tuntia.
Lisätietoa: Hannu Melin, p. 040 7735 767. Ei ennakkoilmoittautumista.
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Geokätköilykoulutus 6.9.
Suomen Ladun järjestämä koulutus, joka
kestää noin 3 tuntia, järjestetään lauantaina 6.9. klo 13-16 Joensuussa Itä-Suomen Liikuntaopistolla (ISLO), Länsikatu 15 (Länsikadun ja Linnunlahdentien
kulma). Koulutuksessa käydään läpi geokätköilyn perusasioita ja käydään myös
maastossa harjoittelemassa GPS-laitteiden käyttöä. Kurssin pitää geokätköilykouluttaja Kimmo Kanniainen. Kurssille
kannattaa ottaa mukaan ulkoiluvaatteet ja
muistiinpanovälineet. Kurssin järjestäjän
puolesta tuodaan mukaan GPS-laitteita,
joten omasta takaa niitä ei tarvita.

Kurssin hinta jäsenille: aikuiset 10 euroa, alle 16- vuotiaat ilmaiseksi.
Kurssin hinta muille: aikuiset 30 euroa,
alle 16- vuotiaat ilmaiseksi
Koulutukseen voidaan ottaa 20 henkilöä.
Ilmoittautumiset viimeistään 30.8.:
Liisa Ouralle, liisa.oura(at)gmail.com tai
p. 040 829 4239.
Lisätietoa kurssista löydät Suomen Ladun
sivuilta kohdasta Koulutukset ja Geokätköily.

Rohkeasti vain mukaan tutustumaan uudenlaiseen lajiin!

Kuutamoretki Kuhamajalle 9.9.
Kokoonnumme tiistai-iltana 9.9. klo 19:00 Ylisoutajan sillan Papinkadun puoleiseen päähän ja kuljemme kävellen sillan yli ja Penttilän läpi, poikkeamme
katselemassa maisemia Tekotunturin laelta, ja suuntaamme tulille Kuhasaloon
Kuhamajalle. Mukaan omat eväät, otsa- tai taskulamppu, säänmukainen vaatetus ja jalkineet. Paluu noin klo 23 mennessä. Lähiluontoon ei ole pitkä matka! (kolmisen kilometriä suuntaansa).
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, kysymyksiin vastaa Ilkka Raittila, ilkka.
raittila(at)gmail.com, p. 0400 137 753.

Kuutamomelonta Kuoringalla 12.9.
Lähdemme liikkeelle Ladun Hasaniemen kajakkivarastolta klo 18 ja ajamme Kuoringan rantaan. Melomme pimenevässä illassa lähes täysikuun vallitessa, nousemme
maihin tauolle, missä teemme tulet, evästelemme ja varustaudumme paluumatkaan.
Kyseessä on melko helppo melontaretki, sillä seurailemme Kuoringan matalia hiekkaisia rantoja. Paluu Joensuuhun on ennen puoltayötä.
Vaikka kuu ei näyttäytyisi, melomme silti, elleivät tuulet aivan ilkeiksi äidy. Retki
tehdään omakustanteisesti ja kimppakyydein. Olemme varautuneet ottamaan kajakkikärryn, joten kajakkien kuljetus järjestyy.
Ilmoittautumiset viimeistään 9.9. Ilkka Raittilalle, ilkka.raittila(at)gmail.com tai p.
0400 137 753.
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Ruskavaellus Kolilta
Kopravaaraan 13.9.
Syksyn patikkaretki Kolin upeissa vaaramaisemissa
Aika: Lauantai 13.9. klo 10:00.
Lähtö Joensuusta klo 8:00.

Saunat: Kurssi- ja leirikeskuksessa ovat
rantasaunat lämpiminä klo 14:00 alkaen.

Lähtöpaikka: Siltakatu, Matkailupysäkki torin reunalla, Joensuu

Ruokailu: Saunomisen jälkeen nautitaan
päivällinen Futurella.

Linja-autoreitti:
8:00 Siltakatu
8:10 Jukolanportti
8:15 Lehmonkoulu
8:20 Lehdokki
8:30 Uuron risteys
8:30 Kontiolahti vesitorni, Vt 6
9:00 Kopravaara
9:20 Kopravaarasta lähtö Hotelli Kolille
10:00 Hotelli Kolilta lähtö patikkaretkelle

Paluukuljetus: Paluu Hotelli Kolille ja
Joensuuhun linja-autolla lähtee noin klo
17:00
Hinta: 35 € sis. linja-autokuljetukset, tarjoilut taukopaikoilla, saunomisen ja ruokailun sekä kuljetuksen Kopravaarasta Hotelli Kolille.
Ilmoittautuminen myös omalla autolla
saapuville ke 11.9. mennessä.

Vaellusohjelma:
•
Linja-autolla ja omilla autoilla tulleiden kokoontuminen Kolin kurssi- ja
leirikeskus Future Freetimen pihassa klo 9:00. Ryhmiin järjestäytymisen
jälkeen siirrytään linja-autolla Hotelli Kolille.
•
Jatketaan ryhmissä vaellusta Ukko-Kolin näköalapaikoilta Ikolanahon-Jeron Verkkovaaranreittiä Kopravaaraan noin 13 kilometriä.
•
Toinen reittivaihtoehto Mäkrävaaran
kautta Ikolanaholle noin 16 km. Verkkovaaran upealla nuotiopaikalla on
tulet, makkarat ja kahvit.

Future Freetime, p. 010 322 3040
Toivo Turunen, p. 0400 375 070
Kimmo Kurvinen, p. 0400 920 412
info@future-club.fi
Lisätietoja : www.future-club.fi

9

Risusavottaa uudella patikkareitillä 13.9.
Uusi yhdysreitti Ilomantsin Kallioniemestä Särkkäjärvelle alkaa olla valmis.
Valmistuessaan se yhdistää Susitaipaleen ja Taitajan Taipaleen. Siellä kumminkin risu poikineen odottaa raivaamista.
Hankkeen puolesta on tarjolla ainakin tuhdit eväät.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Liisalle, liisa.oura(at)gmail.com tai p. 040 829 4239.

Polkuretki: Harpatinvaaran
Kierros 20.9.
Syksyn patikkaretkelle lähdetään
lauantaina 20.9. klo 12 Enon Urheiluhallilta, johon myös palataan.
Loppumatkasta tulistellaan Hepokallion laavulla, josta on noin 1,5 km
vielä takaisin. Matkalla yli Harpatinvaaran tutustutaan Salpalinjaan
ja sen rakennelmiin. Polku on normaali hyväkuntoinen retkipolku,
osittain kuljetaan pitkin latu- ja
tienpohjia. Pituus on noin 12 km,
mutta tarvitessa voidaan oikaistakin.
Lisätietoa polkuretkestä: Ari
Räsänen, p. 040 760 1474. Kimppakyytien tarvitsijoiden ja tarjoajien ilmoittautumiset: Eila Partanen, eila.partsu(at)gmail.com,
p. 050 381 2018.
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Sydän- ja polkuretki 27.9.
Kosken kuohuja ja mahtavia maisemia Sydän- ja
polkuretkellä Ruunaalla la 27.9.14
Lähde mukaan leppoisalle päiväpatikalle! Starttaamme klo 8 Siltakadun
matkailupysäkiltä kohti Ruunaan Luontotaloa, jossa videoesitys alueen
luonnosta ja mahdollisuus omakustanteiseen kahvitteluun. Luontotalolta siirrymme lähtöpaikalle, josta alkuverryttelyn jälkeen jatkamme patikkapolulle noin klo 11.
Valittavana on useampi eri reitti 3-7 km:n väliltä. Maastossa kuljemme
metsäpolkua ja pitkospuita, varaa mukaan kunnon kengät, säänmukaista vaatetta sekä reilut reppueväät. Lopussa tarjoamme nokipannukahvit, omat mukit mukaan! Mahdollisuus myös omien makkaroiden paistoon. Paluu Joensuuhun klo 17 mennessä.
Retken hinta on 20 €/aikuiset ja 10 €/alle 15 v lapset.
Ilmoittautumiset pe 19.9. mennessä: riikkaturunen17(at)gmail.com tai
p. 050 379 8099 / Riikka Turunen. Kerro nimesi ja puhelinnumerosi puhelun mentyä vastaajaan tai jos käytät sähköpostia. Ilmoittautuminen
on sitova, joten muista peruuttaa tulosi esteen sattuessa tai muuten saatamme joutua veloittamaan osallistumismaksun jälkikäteen!
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Lintujen syysmuuttoretki 28.9.

Kevään muuttolinturetki sai niin hyvän palautteen, että sen innostamana järjestetään
lintujen syysmuuttoretki sunnuntaina 28.9. Erityisenä toiveena on, että voisimme seurata hanhien muuttoa. Kohteena on Rääkkylän Oravilahden uusi lintutorni.
Lähtö sunnuntaina 28.9. klo 8:00 Urheilutalon Siltakadun puoleiselta parkkipaikalta. Kimppakyytien kulut jaetaan osallistujien kesken. Takaisin Joensuussa on tarkoitus olla puoleltapäivin.
Vaatetus sään mukaan, omat eväät, kiikarit ja kaukoputket lisäksi jos on.
Tiedusteluihin vastaa Maija Penttinen, p. 040 758 6814, maija.penttinen(at)pp1.inet.fi.
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Valokuvailta 4
Maanantaina 13.10. klo 18:00 – 20:00
Carelicumin auditorio,
Torikatu 21 C, Joensuu
LADUN PITKILTÄ VAELLUKSILTA
Ladun talvivaellus suuntautui klassikkoreitille Kilpisjärveltä etelään Norjan
ja Ruotsin suurtuntureille ja takaisin. Hienoa oli, mutta oli hankalaakin.
Kari Varonen ja Pentti Leskinen näyttävät kuvia ja kertovat.
Ladun kesävaelluksen kohde oli Suomen Lapin klassikko Hetta-Pallas
elokuun alussa. Mukana olleet näyttävät kuvia ja kertovat.

Valokuvailta 5
Maanantaina 10.11. klo 18:00 – 20:00
Carelicumin auditorio,
Torikatu 21 C, Joensuu
KAUKORETKIÄ ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA
Kimmo Kirves ja Mike Miikkola näyttävät kuvia ja kertovat pyöräretkestään
Itä-Timorilla 9° päässä päiväntasaajalta.
Eero Oura näyttää kuvia ja kertoo hiihtoretkestään maailman pohjoisimpaan alkuperäiseen asutukseen Grönlannin Qaanaaqiin ja Siorapalukiin
12,5°päässä pohjoisnavasta.

13

Lähiretki
Höytiäisen kanavan
varteen 1.11.
Lähiretki suunnataan polkuja pitkin
Lykynlammen harjuja ja Höytiäisen kanavan vartta.
Kokoontuminen Lykynlammen ulkoilumajan pihalla lauantaina
klo 10. Kulkuvauhti on rennon reipas. Koska maasto on paikoin
mäkistä, voi olla viisasta ottaa kävelysauvat mukaan.
Lykynlammelle on Joensuusta noin 12 km,
minkä voi taittaa vaikkapa pyöräillen.
Uusien bussireittien myötä Lykynlammelle
pääsee myös bussilla.
Patikointia taukoineen kertyy 3-4 tuntia.
Omat eväät, taukovaatteet sekä istuinalusta reppuun ja sään
mukainen varustus ylle. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita,
mutta lisätietoja voi kysellä Liisa Ouralta, p. 040 829 4239 tai
liisa.oura(at)gmail.com.

Tule tutustumaan vähemmän tunnettuun
Lykynlammen takamaastoon!
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Rospuuttoretki 22. - 23.11.
Patvinsuolle / Suomulle
Teemme rospuuttoretken syksyn pimeimpään aikaan marraskuun lopussa Patvinsuolle ja Suomunjärvelle. Kohde on tuttu,
mutta se ei haittaa: paikka on upea ja kestää kulkemisen ties kuinka moneen kertaan. Varsinkin, kun tämä vuodenaika on
harvinaisen ihana: koskaan ei etukäteen
tiedä, millä keinoin kulkeminen sujuu.
Lunta tai kuuraa saattaa olla, rannat
ovat riitteessä. Puut ovat paljaana, suo on
autio ja luonto on karu ja hiljainen. Päivä on lyhyt, polku hyvä ja tupa lämmin.
Lunta saattaa olla tai sitten ei, olosuhteita voi arvailla vasta paria päivää ennen.
Ja silloinkin Ilomantsin idässä on ihan eri
olot kuin Joensuussa. Edellisellä kerralla
joitain vuosia sitten osa kulki lumikengillä, osa kumisaappailla, muutama hiihti!
Majoitumme Suomun opastuskeskukseen, jonne mahtuu hyvin 8-9 hengen porukka. Hinta on vain 20 €/henkilö. Lisämajoitustilaa on saatavissa. Illalla
syödään, saunotaan ja jutellaan mukavia,
rantasaunasta pieni lisämaksu.
Reittejä ei kannata suunnitella ennen kuin näkee paikan päällä keli- ja
kulkuolosuhteet. Vaihtoehtoja on vaikka

kuinka paljon: Suomun kierto 15 km mahdollisine lisukkeineen tai joku Patvinsuon
monista reiteistä: Teretinniemen lintutornille ja takaisin 7 km, Nälmänpuron –
Surkanpuron kierros 10 km. Tai jos haluamme autoilla, voimme lähteä / saapua
kauempaa etelästä Ertonniemestä, lännestä Lahnalammelta tai pohjoisesta jostain Karhunpolun varrelta. Oletko koskaan melonut marraskuussa?
Päätökset tehdään paikan päällä olosuhteiden ja osallistujien mielihalujen
mukaan. Kaikki polut ovat tasaisia ja
helppokulkuisia.
Lähdemme Joensuusta mahdollisimman harvoilla autoilla lauantaiaamuna
klo 8:00 Urheilutalon Siltakadun puoleiselta parkkipaikalta. Ajomatkaa on 100
km. Omat eväät, autokunta maksaa kuskille bensakulut, yhteisvastuullisesti 25
c/km/auto.
Retken vetää Eero Oura, kyselyt ja ilmoittautuminen: eero.oura(at)gmail.
com tai p. 045 2608 551. Lisätietoa www.
luontoon.fi/Retkikohteet/kansallispuistot/patvinsuo
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Uusi retkenvetäjä

Meillä on monia hyviä ja kokeneita retkenvetäjiä, mutta aina
heitä tarvitaan lisää. Yksikään
retki ei hoidu ilman, että joku
ottaa vastuun sen järjestelyistä.
Erilaisia retkiä pystytään tarjoamaan jäsenillemme juuri sen
verran kuin niihin löytyy vetäjiä.
Yksi vetäjätehtävissä mukana
oleva on outokumpulainen Sirkka-Liisa
Kolehmainen. Hän liittyi Joensuun Ladun
jäseneksi useita vuosia sitten, jolloin osallistui kesävaellukselle Ruotsin Lappiin.
Sen reissun hän koki niin hienoksi ja hyvin järjestetyksi, että on ollut sen jälkeen
mukana monilla muillakin retkillä vaeltajana, hiihtäjänä, melojana…
Retkenvetäjänä hän toimi ensimmäistä kertaa viime vuonna. Nyt hänellä on
kokemusta useammalta retkeltä niin toisen parina kuin yksin vedetyiltä. Hän on
selvinnyt ansiokkaasti mm. tämän vuoden naistenvaelluksesta – ainakin mukana olleet ovat kiitollisia ja ylpeitä retken
onnistumisesta.
Sirkka-Liisa sai kimmokkeen vetäjäksi erään vaelluksen bussimatkalla. Silloin
kerrottiin uusien vetäjien tarpeesta ja hän

uskaltautui kokeilemaan vetäjätehtävää
kokeneemman vetäjän kaverina. Hän sai
olla mukana käytännössä retken eri valmisteluvaiheissa ja sai siten tarvittavat
ohjaukset tehtäväänsä. Helpottavana ja
hyödyllisenä hän pitää omia aiempia retkikokemuksiaan.
Sirkka-Liisa pitää retkenvetäjältä vaadittuja taitoja ja odotuksia moninaisina,
muttei kohtuuttomina. Vähemmän retkeilleet odottavat vetäjältä mm. kartanlukutaitoa sekä opastusta varustevalintoihin ja muuhun valmistautumiseen.
Kokeneemmille on tärkeää, että kunhan
joku kokoaa ryhmän ja hoitaa käytännön
järjestelyt. Itse retkellä asiat hoituvat pitkälti yhteisvoimin kunhan vaan etukäteissuunnitelmat sopivista päivämatkoista ja
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mukavista yöpaikoista ovat kunnossa.
Retkenvetäjän tehtävissä Sirkka-Liisalle
on ollut yllättävintä se, miten paljon aikaa
menee viestintään, sähköpostien ja tekstiviestien vastailuun, vaikka ne ovatkin sinänsä ihan helppoja hommia. Retkijärjestelyt eivät välttämättä vie paljon aikaa,
varsinkaan, jos retkireittiä ei tarvitse kulkea ennakkoon. Mutta vaivan palkitsee se,
että retkillä on aina mukavaa porukkaa,

jonka kanssa on antoisaa kulkea ja vaihtaa erilaisia retkikokemuksia.
Meillä on selkeät toimintamallit ja järjestelmät vetäjien tukena ja oppaana. Siksi on turvallista lähteä mukaan mille tahansa tämänkin jäsentiedotteen retkelle.
Nautitaan luonnosta ja siinä liikkumisesta niin ohjatuilla kuin omin päin toteutettavilla retkillä.
Retkeilyterveisin Maija
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Ensilumen hiihtoviikko
Kiilopäällä 6 .- 13.12.
Perinteinen Puijon ja Joensuun Latujen ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä. Matkaamme Kiilopäälle kymmenettä kertaa, kysymyksessä on siis
jonkin sortin juhlavuosi. Kuljetus on
sekä Kuopiosta että Joensuusta.

Uutuutena on majoitusta kämppätyylisissä mökeissä, jossa voi majoittua
2-4 henkeä.
Kuvaukset majoituksista ja niiden varustustasosta sekä kaikkea muuta Kiilopäätä koskevaa internetissä www.
suomenlatu.fi/kiilopaa/.

Joensuusta lähtö on lauantaina 6.12.
klo 5:00

Myös pelkkä kyyti on mahdollinen
omatoimisille majoittujille tai tunturiin matkaaville.

Kiilopäältä lähtö lauantaina 13.12.
klo 8:00
Tapahtuman ajatus syntyi Puijon Ladun Pekka Tikkasen ja Joensuun Ladun Eero Ouran yhteisessä telttakunnassa samalla retkiohjaajakurssilla.
Alkuvuosina hiihdettiin enimmäkseen Kiilopään-Saariselän laduilla,
sittemmin vetäjät ovat järjestäneet
meille lisää umpihankiretkiä. Koska
tänä vuonna on erityinen vuosi, on luvassa umpihankihiihtoa vähintään perinteiset kaksi, ehkä useampiakin, lumikenkäretki, päiväretki Siidaan (jos
lähtijöitä on riittävästi, ei sisälly matkan hintaan) ja yhteinen iltatilaisuus,
jossa muistellaan kuluneita yhdeksää
edellistä reissua. Kiilopäällä voi toki
hiihdellä myös ihan itsekseen.

Monet ovat iki-ihastuneet hiihtämisestä pitkissä sinisen hämärän tunneissa ja matkaavat Kiilopäälle yhä
uudelleen. Uudet tulijat ovat aivan
yhtä tervetulleita!

Kiilopäältä lähtee päivittäin myös Kiilopään oppaiden vetämät retket.

Lisätietoja: Pekka Tikkanen, pekka.tikkanen(at)ppa.inet.fi, p. 040 501
0345. Kysymyksiin vastaa myös Liisa Oura, joka toimii Joensuusta lähtevien yhdyshenkilönä liisa.oura(at)
gmail.com, p. 040 829 4239.

Matkan järjestelyssä noudatetaan
Puijon Ladun matkaehtoja (ks. liite
nettisivulta http://www.puijonlatu.fi/
node/3613). Matkalle osallistumisesta on ilmoitettava 10.10. mennessä
ja varaus myös vahvistettava viimeistään 24.10. maksamalla 100 euron
varausmaksu. Sen jälkeen mukaan
pääsy on riippuvainen siitä, mahtuuko autoihin tai onko Kiilopäällä tilaa,
mikäli haluaa myös majoituksen.

Majoitusta hotelli Niilanpäässä (1 ja 2
hh), paritaloissa (2-3 hlöä), lomahuoneistoissa (4 hlöä), Pohjan Tyttärissä
(2 hlöä) sekä rivitaloyksiössä (2 hlöä).
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Retkeily- ja liikuntavälineiden
lainaus
Joensuun Ladulla on jäsenetuna tarjota
huomattava määrä lainattavia retkeilyvarusteita. Voit lainata edullisesti kalliimpia tai harvemmin tarvittavia välineitä lyhytaikaiseen henkilökohtaiseen käyttöön.
Kun aikanaan tulee harkittavaksi omien
varusteiden osto, on kunnon varusteiden
kokeilun jälkeen niitä hankkiessa monta
kokemusta viisaampi.

Retkeilyvälineiden varastot
Sepänkatu 44 A, pihan puolella (retkeilyvarusteet, inkkarikanootit varusteineen)
Hasaniemi, Jokiaseman puoleinen punainen rantavaja (kajakit, melontavarusteet)
Voit nähdä välineen tai varusteen varaustilanteen Ladun nettisivuilta ja varata sieltä sopivan: www.suomenlatu.fi/joensuunlatu--> varusteet --> lainaus- ja
varaustilanne.

Varastoa täydennetään kysynnän mukaan jatkuvasti. Säännöt ovat seuraavat:

•
•

•

•
•

Retkeilyvarusteilla edistetään jäsenistön retkeilytoimintaa ja –harrastusta.
Varusteita lainataan jäsenetuna vain
henkilökohtaiseen käyttöön, yhtä
käyttökertaa varten kerrallaan. Tarvittaessa on voitava näyttää Joensuun
Ladun jäsenyys toteen jäsenkortilla.
Muille järjestöille voidaan välineitä
lainata vain erikseen sovittaessa, lainaushinnasta sovitaan tällöin erikseen.
Ladun omia tapahtumia varten on
varauksilla etuoikeus.
Varusteita on käsiteltävä huolellisesti. Lainaaja vastaa varusteen rikkoutumisesta tai katoamisesta, korjaa tai
hankkii tarvittaessa uuden.

Lainauksia voit tehdä Joensuun Ladun
verkkosivujen kautta tai seuraavien henkilöiden kanssa:
Martti Ossi
040 536 7298
Hannu Melin
040 773 5767
Eero Oura
045 260 8551
Ilkka Raittila
0400 137 753
Liisa Oura
040 829 4239
Pirjo Saukkonen
040 509 0705
Ensisijaisesti lainausmaksu maksetaan
käteisellä lainauksen yhteydessä. Jos käteismaksu ei syystä tai toisesta onnistu,
voit myös maksaa lainausmaksun yhdistyksen pankkitilille. Pyydä tätä varten tilisiirtolomake varustetta hakiessasi.
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RETKEILYVARUSTEET
kpl

Tavara

Lainaushinta

1. Hiihtovarusteet

5 € päivä,
10 € viikonloppu tai viikko

4

retkisukset, Karhu Optigrip,pitopohja

5

retkisukset, Järvinen, suomupohja

2

Telemark-sukset, Merrell ja Fischer
5 € päivä,
10 € viikonloppu tai viikko

2. Lumikengät, retkiluistimet
13

lumikengät TSL

10

lumikengät Tubbs, kokoja S, M, L

5

lasten lumikengät Faber

1

lumikengät Alposet

7

retkiluistimet Arctic Experience
(2 retkisitein)
3. Ahkiot

12

ahkio (lasikuitu, alumiiniaisat)

1

lapsen vetoahkio Savotta

2

tavara-ahkio (ei retkeilyyn)

20€ viikonloppu/viikko

4. Rinkat

10€

2

Savotta putkirinkka M + L

2

Deuter anatominen 75 + 10

1

Deuter anatominenen 55 + 10

2

Deuter anatominen 60 + 10 lady

1

Karrimor anatominen 65

1

Halti anatominen 65

4

Hilleberg Nammatj 2, 2GT, 3, 3GT

4

Hilleberg Nallo 2,2 GT, 3, 3GT

1

Hilleberg Akto

1

Hilleberg Keron 3GT

1

TNF Him 3 (geodeettinen teltta)

4

laavu

1

Dakota Camping leirintäteltta

1

hätämajoite: bivakki Hilleberg
Windsack 3:lle

5. Teltat

20 € viikonloppu/viikko

20

10 € arki-ilta, 20 € päivä, 30 €
viikonloppu, 50 € viikko

6. Kanootit ja veneet
2

kajakkiyksikkö: Mari + varusteet
(melat, liivit),

1

kajakkiyksikkö Lettman 475
+ varusteet

1

kajakkiyksikkö Tahe Seaspirit
+ varusteet

1

kajakkiyksikkö Atlantic + varusteet

1

Kajakkikaksikko Argo + varusteet Lainaus Tuula Turuselta Patvinsuon
Suomunjärvellä
opastuskeskuksesta

1

kajakkikaksikko Inari + varusteet

2

inkkari, Old Town 510

1

soutuvene Suomunjärvellä

Lainaus Tuula Turuselta Patvinsuon
opastuskeskuksesta

7. Muut retkivälineet

10 €

2

tenttukeitin + välineet

3

kaasukeitin + välineet

1

retkisaha, lapio

2

sykemittari Polar

2

askelmittari

1

hyötykasvikuivuri Evermat

1

peräkärry AKU 350

40 €/pv, 80 € viikonloppu, 250 € viikko

8. Kävelysauvat, 110-135 cm

maksutta

52
1

Exel
Karhu
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JOENSUUN LADUN JOHTOKUNTA V. 2014
Tehtävä

Nimi

Yhteystiedot

Puheenjohtaja

Liisa Oura

liisa.oura(at)gmail.com, 040 829 4239

Sihteeri ja talous

Kirsi Karjalainen

kirsi.karjalainen(at)uef.fi, 040 512 9585

Tiedotus,
jäsenasiat

Eila Partanen

eila.partsu(at)gmail.com, 050 381 2018

Vaellukset,
retkeily

Eero Oura

eero.oura(at)gmail.com, 045 260 8551

Lykynlampi

Tyyne Laitinen

tyyne.laitinen(at)gmail.com, 044 268 4966

Vaellukset

Maija Penttinen

maija.penttinen(at)pp1.inet.fi, 040 758 6814

Melonta

Ilkka Raittila

ilkka.raittila(at)gmail.com, 0400 137 753

Hiihto, pyöräily

Hannu Melin

hannu.melin(at)gmail.com, 040 773 5767

Välinevarasto

Martti Ossi

martti.ossi(at)gmail.com, 040 536 7298

Varajäsen

Tuula Turunen

thturunen(at)gmail.com, 050 372 6242

Varajäsen, netti,
maankäyttöasiat

Risto Paanala

ristopla(at)elisanet.fi, 045 638 3347
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JÄSEN- JA KANNATUSMAKSUT VUODELLE 2014
Joensuun Ladun jäsenmaksu

Suomen Ladun osuus
jäsenmaksusta

1. jäsen

23 €

14,50 €

Rinnakkaisjäsen

14 €

8,00 €

Perhemaksu (kattaa kaikki perheenjäsenet)

29 €

22,00 €

Nuorisojäsen (alle 19 v) ja
opiskelijajäsenyys (alle 29 v)

10 €

8,00 €

Yhteisöhenkilöjäsen

26 €

14,50 €

Kannatusjäsen

100 € 14,50 €

LIITY JÄSENEKSI TAI LAHJOITA JÄSENYYS klikkaamalla sompaa Ladun
netti-sivuilla http://www.suomenlatu.org/joensuunlatu/tai sähköpostitse eila.
partsu(at)gmail.com tai soita Eilalle, p. 050 381 2018.
JÄSENEDUT
Varusteiden lainauksen lisäksi on muitakin jäsenetuja.
Suomen Ladun jäsenetuina saat mm. 6 kertaa vuodessa ilmestyvän ”Latu ja
Polku”-lehden sekä alennusta mm. Kiilopään tunturikeskuksessa, Kilpisjärven
Retkeilykeskuksen, Hotelli Jeriksen ja Pyhätunturi Oy:n majoituksista, Karttakeskuksen karttatuotteista, Partiokaupan ja Retkiaitan tuotteista, Welhonpesän
ja Trekki-nettikaupan tuotteista, Hertz autovuokraamosta sekä Fenno-optikkoliikeketjun tuotteista, Ruotsin STF:n ja Norjan DNT:n tunturimajojen käyttöoikeuden jäsenhintaan, Autoliiton kansainvälisen leirintäkortin. Tarkemmin
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/jasenedut/
Suomen Ladun jäsenetujen lisäksi Joensuun Ladun jäsenkortilla saa alennuksia seuraavista jäsenliikkeistä.
•
Carlson Nurmeksentien myymälä
•
Carlson keskustan tavaratalon retkeilyosasto
•
Intersport Joensuu Erä-Urheilu
•
Intersport Joensuu Keskusta
•
Sportia Joensuu
•
MT-Bike
•
Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto
•
Kuvanmaailma
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Joensuun Latu haluaa vaikuttaa
kaavoituskannanotoilla liikunnan ja
virkistyksen olosuhteisiin

Kaavoituksella sovitetaan yhteen eri näkökulmia maankäytön suunnittelussa.
Terveys- ja hyötyliikuntaa harrastavien
näkökulmat sekä intressit on tärkeää saada kaavoittajien tietoon. Pyöräily- ja kävelytiet, ulkoilu- ja retkeilyreitistöt sekä
virkistysalueet rakenteineen olisi saatava
kaikkien ikäluokkien helposti saavutettaviksi ja turvallisiksi. Tavoitteena on omaehtoisen ulkoliikunnan mahdollisuuksien
kehittäminen ja lisääminen.
Yhdistyksemme on antanut mielipiteitä ja/tai lausuntoja kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin, luonnoksiin sekä ehdotuksiin. Yhteistyö Joensuun
kaupungin kaavoittajien kanssa on ollut
erityisen aktiivista. Myös maakuntakaavasta on annettu lausuntoja. Liperin sekä
Kontiolahden maankäytön suunnitelmia
on seurattu internetistä. Karttatulkinnan
lisäksi paikallinen tunnettuus on kaavoituksen kannalta ensiarvoista. Toivomuksena onkin, että latulaiset lähettäisivät
aktiivisesti mielipiteitään oman asuinseutunsa kaavoitussuunnitelmista.

luontoselvitys. Pienimittakaavainen kaavoitus ohjaa aina suurimittakaavaisempaa. Suunnittelematon, poikkeamisluvin
rakennetut haja-asutusluontoiset alueet
ovat kaavoittajalle hankalia hyvän yhdyskuntarakenteen muotoilussa.
Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet eivät ole usein esillä, joten tavallisen
”Matti ja Maija Latulaisen” ympäristöä
muotoillaan ensimmäiseksi maakuntakaavalla, johon kirjataan maankäytön
suuntaviivat. Laadintapohjana on erilaiset tiekartat. Pohjois-Karjalassa maakuntakaavan kolme ensimmäistä vaihetta
on hyväksytty ja työn alla on 4. vaihe. Joensuun seutuun keskittyvässä vaiheessa
käsitellään mm. viheryhteystarpeita, virkistysalueita, virkistys- ja matkailupalvelujen kohteita, moottorirata-aluetta sekä
vaihtoehtoisia ampumaratoja ampumamelualueineen. Esimerkiksi kahta viimeksi
mainittua, meluhaittaa tuottavaa toimintoa esitetään luonnoksessa siirrettäväksi Lykynlammen tuntumasta kauemmas.
Maakuntakaavassa latulaisia kiinnostanee eniten viheryhteystarpeet, jolloin
”merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyviä olemassa olevia
tai tavoitteellisia viheryhteyksiä, joilla on
merkitystä erityisesti seudullisen virkistysalueverkoston, mutta myös ekologisten
yhteyksien kannalta”. Merkintä on vihreä,
paksu katkoviiva nuolipäätteineen, jotka
eivät aina mene ”nokikkain”, vaan osoittaa
suunnat. Luonnos on nähtävillä 5.9.2014
asti. Lausuntopyyntö on osoitettu Suomen Ladulle, joka on delegoinut työn
Joensuun Ladulle. Maakunnan muita
latuyhdistyksiä informoidaan lausunnon muotoilussa.

Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain hanskassa – kunnille jää liikkumavaraa
Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/
132) ohjaamana yhdyskuntarakenteita pyritään hallitsemaan eri sijaintitarkkuuksin laadituilla kaavoilla. Kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä määritellään
alueen käyttötarkoitus. Kaavoitusasiakirjoihin sisältyy lisäksi osallistumis- ja
arviointisuunnitelma, taustoja valaiseva selostus ja vaihteleva määrä olosuhteita tarkentavia selvityksiä, mm. usein
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Asemakaavaa toteutetaan maastossa
yksityiskohtaisten suunnitelmien avulla.
Esimerkiksi kevytväylän ja kadun eritasoristeyksen ja siihen liittyvien ramppien
muotoiluun on usein montakin vaihtoehtoa. Näistäkin Joensuun Latu voisi joskus
lausua mielipiteensä.
Joensuun Ladulta on pyydetty mielipide tai lausunto yleensä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, luonnoksesta tai ehdotuksesta.

Seuraava tarkempi kaavoitusvaihe
on yleiskaavoitus (osayleiskaava, rantaosayleiskaava, viherkaava). Useimmiten peruskarttapohjalle laaditussa
kaavassa kirjataan mm. asuinalueiden ja
palveluiden sijoittuminen toisiinsa nähden. Liikennejärjestelyt esitetään yleispiirteisellä tasolla. Myös kevytväylien
pääyhteydet ja ulkoilureitistöjen runkoverkko esitetään. Sijaintitiedot ovat yleensä ohjeellisia.
Tarkin maankäytön suunnitelma on
asemakaava, joka laaditaan suurimittakaavaiselle pohjakartalle. Asemakaavalla
ohjataan rakentamista ja liikennejärjestelyjä. Kaavassa esitetään mm. katujen ja
kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureittien kulku sekä virkistysalueiden sijainti.
Latulaisille tärkeä asemakaava on vireillä
mm. Repokallion alueella ja asemakaavan
muutos Noljakan Koivuvaaralla. Joensuun
Latu on antanut lausuntoja tai mielipiteitä molemmista.

Lisätietoa kaavoituksista saa internetistä:
Joensuu: http://www.joensuu.fi/kaavoitus
Kontiolahti: http://www.kontiolahti.fi/
fi/?ID=2825
Liperi : http://www.liperi.fi/fi/?ID=1630
Maakuntakaava: http://pohjois-karjala.fi/
maakuntakaava
Teksti: Risto Paanala
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Kuhamajaa vuokrataan kaikkina vuodenaikoina
Joensuun Latu vuokraa jäsenilleen Kuhasalossa kotakeittiöllä varustettua, 10
hengen "Kuhamajaa". Se on sopiva retkikohde esim. perheille ja yhteisöille kaikkina vuodenaikoina. Majalle pääsee jalkaisin, hiihtäen, pyöräillen, soutaen, meloen - ja autoillen.
Vuokrat 20 €/päivä ja 40 €/viikonloppu
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