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          Savo-Karjalan lentopalloturnaus 26.2.2017

Miehet: 1. Juankosken Kuntoilijat I
2. Juankosken Kuntoilijat II
3. Suonenjoen Latu

Naiset: 1. Suonenjoen Latu
2. Juankosken Kuntoilijat                
3. Iisalmen Latu

Sekajoukkueet: 1. Juankosken Kuntoilijat I
2. Juankosken Kuntoilijat II
3. Suonenjoen Latu  

Savo-Karjalan latualueen lentopalloturnuas vietiin läpi
Kaavin, uuden koulun, hienossa liikuntasalissa. Kolme lohkoa
käytössä, joten pelit sujuivat mukavan ripeässä tahdissa. Kolme 
sarjaa – kolme kenttää. Kiitämme Kaavin lentopalloilijoita järjeste-
lyistä turnauksen onnistumisen eteen. Positiivista nuorten mukana-
olo pisteiden näytössä ja pelaamassa joukkueissa. Konkareita tieten-
kään unohtamatta. Kiitos kaikille turnaukseen osallistuneille niin
pelaajille kuin talkoolaisillekin.

     Juankosken Kuntoilijat ry                     

  Pappilanpellontie 4                   

       73500 Juankoski                        

       Puh. 045 114 8853 / www.juankoskenkuntoilijat.com           



Juankosken Kuntoilijat ry
Juankosken Kuntoilijat ry on vuonna 1972 perustettu Suomen Latu ry:n alainen paikallisyhdistys. 
Toimimme hiihdon, retkeilyn ja kaikenlaisen luonnossa tapahtuvan liikunnan sekä sisäliikunnan 
edistämiseksi Juankoski kotipaikkana ja toimialueena Koillis-Savo.

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT V. 2017
Anja Korhonen: puheenjohtaja, tiedottaminen, ilmoitukset ja some-maailma.
Olavi Rissanen, varapuheenjohtaja sekä tapahtumien tavaroiden kuljetus ym järjestelyt
Annika Rautanen toimii ansiokkaasti sihteerinä ja jäsensihteerinä, some-maailmassa

Muut johtokunnan jäsenet: 
Pentti Laitinen sitoutunut nuotiomestari ja nuotiokahvinkeittäjä, tapahtumien järjestelijä.
Saku Lipponen yhdistyksen perustaja- ja kunniajäsen, suunnistustaitoinen metsäpoluilla opastaja.
Sirpa Ihanus, rahastonhoitaja laatien asiantuntevasti talousarvion ja tilinpäätöksen yhdistykseen.
Henna Roth, yhdistyksen hallituksen tuorein tulokas. Aloitti v. 2017 varsinaisena jäsenenä

Varajäsenet: Kirsti Mikkanen ja Merja Hallikainen

Pankkiyhteys    Pohjois-Savon osuuspankki FI49 5096 1440 0111 48
                                                     Bic OKOYFIHH
Kotisivut: www.juankoskenkuntoilijat.com
                                                          
Toimikunnista ja työryhmistä toimivat seuraavat: Latu- ja retkitoimikunta, järjestö-
 ja koulutustoimikunta sekä lapset-nuoret työryhmä.
                                 
Yhteyshenkilöt:
Sulkapallo Kaija Pirinen, lentopallo Juho Antikainen, talviuinti Anneli Pehkonen 
                                              
Yhdistyksen arvot: Hyvinvointi, yhteisöllisyys, tasavertaisuus ja kestävä kehitys             
LIIKUTAAN - OLLAAN YHDESSÄ - TEHDÄÄN TAPAHTUMISTA MIELIINPAINUVIA, 
YHDESSÄ AVOIMINA JA TASAVERTAISINA !

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Saat
- liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla tai erityiseen käyttöön otetuilla
  alueilla, kuten viljelyksessä olevilla pelloilla tai istutuksilla
- oleskella tilapäisesti siellä, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä
  asumuksista)
- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
- onkia ja pilkkiä
- kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa
- aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai häiriötä toiselle tai ympäristölle
- häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
- kaataa tai vahingoittaa puita
- ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai oksia
- häiritä kotirauhaa
- roskata
- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
- kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
- tehdä avotulta ilman maanomistajan lupaa
Lähde: www.suomenlatu.fi
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Latu- ja retkitoimikunta on palaverissaan suunniteluut monia patikka- ja pyöräretkiä keväästä syksyyn. 
Tapahtumissa juhlistetaan niin 100-vuotiasta Suomea kuin omaa 45 vuotiasta yhdistystämme. Tuplajuhlilla 
siis mennään tämä vuosi. Osa järjestetyistä tapahtumista pidetään maksuttomina juhlavuoden kunniaksi ja 
kaikille avoimena saapua mukaan liikkumaan yhdessä. Visiomme mukaan toivomme kaikkien löytävän 
mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Edistämme kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämän-
tapaa kaikkina vuodenaikoina.
Juhlavuotemme lisäksi osittain elämme eräänlaisessa murrosvaiheessa johtuen Juankosken liittymisestä 
Kuopioon. Vuoden 2017 alusta olemme olleet kuopiolaisia. Mitä se tuo tullessaan latuyhdistystoimintaan, 
jää nähtäväksi. Juankosken liikuntatoimen kanssa yhteistoiminta on sujunut hyvin ja näin toivomme sen 
jatkuvan myös Kuopion alaisuudessa. 

                                                LUMIKENKÄRETKI PISALLE 19.3.

Yhdistyksen tulevia tapahtumia: 
 12.3. Haaste curling-tapahtuma Ruukinkoulun luistelukentällä klo 13.00 – 15.00

Tule mukaan vaikkapa kahden hengen joukkueella. Muunneltua curlingia, leikkimielistä.
 19.3. Lumikenkäretki Pisalle. Lähtö yhteiskyydein klo 10.00 virastotalon hiekkaparkkipaikka

Yhdistyksellä muutamat parit lumikenkiä. Ilmoita ja varaa mikäli tarvitset. Omat eväät reppuun.
 19.3. Yhdistyksen sääntömääräinen yleiskokous klo 18.30 kts takasivu. OP:n kerhohuone
 24.3. Vertaisohjaajakoulutus virastotalo III krs. Maksuton, Kuopion kaupunki järjestää. Alk. klo 9.30 
 Huom! HiihtoMetriKisassa keräillään hiihtomatkoja motivointina hienoon, perinteiseen talvilajiin

Sähköpostiin saku.lipponen@gmail.com tai 050 352 8882 tekstarilla.
 25.3. - 1.4.2017 Lapin hiihtoviikko Saariselkä. Bussikyytiin mahtuu. p. 045 114 8853
 20.05.2017 Juhlapyöräily-45 (Maista luontoa) Suomi100. Lähtö klo 10.00 virastotalon parkkipaikka.  
 25.5.2017 Patikkaretki suunnataan Kypäräiselle. Lähtö klo 10.00 virastotalon pakkipaikka, yhteiskyydein. 

Omat eväät reppuu. 
 27.05.2017 Juhla klo 14.00 – 16.30. Yhdistys täyttää 45 vuotta 18.5.2017.  Avoin kaikille.
 17.-18.6.2017 Nuku yön yli → Rakastu kesäyöhön telttaretki Suomi100. Tied. 045 1148853
 17.09.2017 Syyspyöräily klo 10.00 virastotalon parkkipaikka. Omat eväät. Kahvit yhdistys.
 24.09.2017 Syysretki Tiilikan kansallispuistoon. Yhdistys tarjoaa bussikuljetuksen 50:lle ensimmäiselle. Omat

eväät reppuun. Uiton kämpän piha nuotio, katsotaan Venäjän hiekka. 
 Maastopyöräilyä pyritään edistämään yhdistyksessä. Pyöräilyn Kilometrikisaan liitymme keväällä sen 

toteutuessa  tavoite 45 000 km - 45 vuotta!
 Kesälajit frisbeegolf, kyykkä, mölkky, mahdollisia sauvakävelyiltoja ym yhteistä liikunnallista toimintaa 

pidetään yllä resurssien mukaan.
 Tapahtumista ilmoitellaan muistilistalla, facebookissa, kotisivuilla ja Suomen Ladun tapahtumakalenterin 

kautta
 

Alueella: * Perheliikunta tutuksi 8.4.2017 klo 10-13 Pilpan maja, Kuopio 
                   - ilmoittautuminen www.suomenlatu.fi/kurssit  - kurssille ei ole osanottomaksua!  
               * Frisbeegolf-laji tutuksi ohjaus, Mikkelin latu 20.05.2017
               * Maastopyöräilyn laji tutuksi koulutus Siilin Latu 24.05.2017
               * S-Karjalan latualueen kansallispuistoretki, juhlaa luontoon, Suomi100 26.08.2017
               * S-Karjalan vaikuttamisen tupailta 21.08.2017
               * S-Karjalan latualueen kyykkäturnaus 10.9.2017 Suonenjoella
Valtakunnallisesti: 
               * Erämelonan SM-kisa Konnevedellä 20.-21.5.2017
               * Latuyhdistysten frisbeegolfkisat Seinäjoella toukokuussa
               * Geokätköilyn Megatapahtuma Kiilopäällä 16.-18.6.2017
               * Suomen Latu ry kevätpäivät ja -liittokokous Helsinki  21.4. - 23.4.2017
                  - Savo-Karjalasta lähtee bussi 5-tietä (lähtöpiste Juankoski) tied.045 114 8853             
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Salivuorot Ruukinkoulu: Lentopallo torstai     klo 20.00 - 22.00
                                  Sulkapallo keskiviikko klo 21.00.- 22.00

Sulkapallo lauantai aloittelevat, perheet klo 16.00 - 17.00
Sulkapallo lauantai      klo 17.00 - 18.00
Sulkapallo sunnuntai   klo 19.00 - 20.00 

Talviuinti: Ruukin Kievarin saunallinen vuoro keskiviikko klo 17.00 alkaen n. klo 18.30
 Maksu 4,00€/kertamaksu suoritetaan saunaosastolla. 
Kausikortit aamu/päivä-uintiin arkipäivisin klo 8.30 → 14.00 respasta 25€ (suihku ja pukutilat 
käytössä.). Uutena kausikorttilaiset voivat uida perjantaina ja lauantaina myöhempään ravintolan 
aukiollessa (ellei ole tilaussauna käytössä).
 

              Yhdistyksen 45-vuotis juhla Ruukin Pajalla 27.5.2017 klo 14.00
                 musiikillinen iltapäiväkahvituokio avoimena kutsuna kaikille!

            TERVETULOA !
   Jututettavana Pirkko, 1. kunniajäsenemme 
   Sunnuntaisen illan verkkaisessa tunnelmassa keskustelimme yhdistyksen 1. kunniajäsenen kanssa   

menneistä ajoista. Pirkko Toivonen kertoili Juankoskella olleen ennen latuyhdistystä laturetki-
toimikunnan. Perustavassa kokouksessa kunniajäsenemme ei ollut paikalla kertomansa mukaan, 
”nyt riitti polkujen raivaus ja latujen teko”. Kuinka ollakaan vain vuosi meni ja veri veti latu-
toiminnan pariin ja niin hän löysi itsensä jälleen sieltä. Aktiivitoimintaa on riittänyt jo 44 vuotta. 
Kunniajäseneksi hänet nimettiin 21.3.2004. Pirkon sydäntä ovat lähellä myös Juankosken 
Kuohu, Juankosken Kulttuurihistoriallinen seura, Juankosken näytelmäkerho ja seurakunta. Hän on 
pelannut Kuohun naisjoukkueessa pesäpalloa. Hän on osallistunut aktiivisesti lukuisiin kuntoilu- ja 
ulkoilutapahtumiin, liitto- ja leiripäiviin. Muisteltiin luontopolkua, jonka tehtäviä hän oli aikoinaan 
suunnittelemassa Pyykkiniemeen, kysäisten minulta olenko kulkenut vanamojen kukinta aikaan 
siellä. En muistaakseni. Pirkko kertoi Kaj Chydeniuksen laulun sanat: ”tuoksut vanamon ja varjot 
veen, niistä sydämeni laulun teen”  tulevan Pyykkiniemen vanamoista ja virran veestä. Kaj 
Chydenius on näin kertonut. Pirkko käy luontopolun aina vanamojen kukinta-aikaan hiljaisuudessa 
kävelemässä. Kehoitti myös minua tekemään niin tulevana kesänä. Tuoksu on huumaava.
 Pirkon sanat meille latulaisille Arvo Tavin kirjoitelmaa, Tärkeät asiat, tekstiä lainaten näin: 
” Meitä latulaisia yhdistää rakkaus luonnossa liikkumiseen. Haluamme oppia tuntemaan luontoa, 
haluamme elää sen ehdoilla ja sitä suojellen. Luonnon hiljaisuus ja rauha on meille korvaamaton 
voiman antaja. Latulainen liikkuu luonnossa, mutta se ei ole ilotonta puurtamista hapenottokyvyn 
parantamiseksi. Se on yhteyttä siihen mistä olemme tulleet ja miksi jälleen tulemme.”
                                                                    Juttelua kirjaten Anu     

Reipasta, liikunnallista sekä ulkoilullista yhdessäoloa kohti kevättä ja kesää. Aurinkoa !
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            JUANKOSKEN KUNTOILIJAT RY 

                                                        sääntömääräinen
                                                         k e v ä t k o k o u s 

                             19.03.2017  
                        klo 18.30

                        Pohjois-Savon Osuuspankin kerhohuone
 Käsitellään sääntöjenmukaiset asiat.
Vuosikertomus ja tilinpäätös 2016
 VUODEN KUNTOILIJA 2016 julkistaminen 
  

            KAHVIT

                       TERVETULOA                      Hallitus      


