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Kesä 2018 meni keskiviikkoisin mölkkyä heitellen

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 KoillisSavo.
Tutustu kotisivuihin: www.juankoskenkuntoilijat.com
* pääset siellä katsomaan kuvia tapahtumista ja retkistä
* pääset sivujen kautta liittymään jäseneksi
* näet tapahtumien valokuvat useammalta vuodelta
* tutustut toimintaamme
Yhdistyksen arvot: Hyvinvointi, yhteisöllisyys, tasavertaisuus ja kestävä kehitys
LIIKUTAAN - OLLAAN YHDESSÄ - TEHDÄÄN TAPAHTUMISTA MIELIINPAINUVIA, YHDESSÄ AVOIMINA JA TASAVERTAISINA

!

Vuoden Kuntoilija 2017 Aino Pasanen
Aino Pasanen on toiminut aikoinaan johtokunnassa vuosina 1998-2005, joista vuosina 2002 –
2005 sihteerinä ja jäsensihteerinä. Yhdistyksen järjestöpuolella hän kävi aktiivisesti myös SavoKarjalan latualueen aluekokouksissa sekä Suomen Ladun liittokokouksissa.
Hän harrastaa monipuolista liikuntaa aktiivisesti. Kesällä mukaan kuuluvat pyörä- ja patikkaretket
sekä tennis ja sulkapallo. Talvikaudella hiihto on mieluinen laji sekä monet illat sulkapallo.
Sunnuntaisin aamupäivällä lajivuorossa on tennis myös sisäkaudella. Lappi ja luonto ovat lähellä
sydäntä. Tenniksessä hän toimii yhdyshenkilönä hallitukseen päin. Talkoolaisenakin häntä tapaa.
Työryhmät, toimikunnat sekä jäsenet voivat tehdä ehdostuksia Vuoden Kuntoilijaksi ja ehdotukset
tuodaan käsiteltäväksi yhdistyksen hallitukseen. Tunnustus julkistetaan sääntömääräisessä
kevätkokouksessa aina seuraavana vuonna (seur. vuoden 2018 Vuoden Kuntoilija kevät 2019).
SAVO-KARJALAN LATUALUEEN YHTEINEN LAPIN HIIHTOVIIKKO 30.3. - 6.4.2019
Savo-Karjalan latuyhdistykset järjestävät yhteisen hiihtoviikon 30.3. - 6.4.2019 siten, että retkikohteita on
kaikkiaan viisi (5) eli Kilpisjärvi, Särkijärven majat Muoniossa, Ylläs, Kiilopää ja Saariselkä. Retkikohteet
on valittu siten, että tarjotaan jokaiselle jotakin.
https://joensuunlatu.sporttisaitti.com/lappi/lapin-hiihtoviikko-2019
Löydät lähempää tietoa sekä ilmoittautumislomakkeen linkin kautta.
Laturetkestä voi tiedustella anjairmeli.korh@luukku.com tai 045 114 8853

Järjestävä yhdistys Joensuun Latu ry, Hannu Melin pj
Osallistumme seuraaviin:








2.3.2019 Riikinvoimahiihto Varkaus - Leppävirta (kts. Tietoja tuonnenpana)
10. - 11.5. 2019 Unelmien perheliikuntapäivä
31.8.2019 Suomen Luonnonpäivä, alueellinen kansallispuistoretki
11. - 12.7.2019 Sulkavan retkisoutu
Melontaa ja soututapahtumia paikallisesti. Kirkkovenesoudut maanantaisin Muuruveden ranta.
Lasten toimintaa toimintavuonna 2019
Kesälajit frisbeegolf, kyykkä, mölkky, sauvakävelyiltoja ym yhteistä liikunnallista toimintaa
pidetään yllä resurssien mukaan.
 Retkeilykummiluokka toiminta
 Metsävaeltajatoiminta aloitetaan kouluttautumisen jälkeen
Toimimme niin, että kaikki löytävät oman tapansa liikkua ja ulkoilla luonnossa ihan kaikkina vuodenaikoina

2.

VUOSI 2018

Polulle sydämellä retkellä kävimme keväällä Kolilla yhdessä Koillis-Savon Sydänyhdistyksen kanssa.
Mukana retkellä oli 35 patikoijaa. Mukava joukko. Sydänyhdistyksen kanssa olemme toimineet yhdessä
Sydänviikon tapahtumassa sekä Unelmien liikuntapäivässä. Juankosken Martat kutsuimme syyspatikointiin
Nuottiniemen polulle virran varrella. Mukana Polulle sydämellä oli 17 osallistujaa kauniissa syyssäässä.
Retkeilykummiluokan kanssa olemme tavanneet hiihtokoulussa sekä luontobingoa pelaten luontopolulla.
Piirustustehtävänä kummiluokalle oli värittää värikäs leppäkerttumaailma (kts.takasivu).
Retkeilykummiluokka toiminnassa mukana 50 osallistujaa. Alle kouluikäisten lasten leikkikenttätapaamiset
suijuivat onnellisesti kirmailevien lasten ja aikuisten kanssa yhdessä. Niissä ollut yhteensä 95 osanottajaa.
Pyöräilyn Kilometrikisasassa polki 18 pyöräilijää merkaten kilometrejään, joita kertyi 23 676 km
Kaikkien pyöräilyyn osallistujien kesken arvottiin tuotepalkintoja syksyllä. Yhdessä pyöräiltiin retki Kaavin
satamaan makkaranpaistolle ja Pentti Laitisen keittämille nuotiokahveille.
Perinteiset lajit: kyykkä ja mölkky, kirkkovenesoutu, tennis ja sulkapallo ovat pyörineet koko kesän.
Melontaporukka meloi Tahkolta Juankoskelle sekä osallistui Suomi-Meloo tapahtumaan.
Kirkkoveneporukka käväisi Sulkavalla sekä souti Riistavedeltä Juankoskelle. Frisbeegolfrataa käytettiin
omatoimisesti. Suomen Ladun SM - frisbeegolfkisasta Kotkassa Kojolan Raimo kävi hakemassa
voittajapystin.
Yhdistyksen vuoden 2018 loppuvuosi:
 Pikkujoulu Huhmarissa 17.11. - 18.11. 2018
 Sääntömääräinen syyskokous 26.11.2018 OP:lla klo 18.00. (kts. Takasivu)
Vuosi 2019

 Riikinvoimahiihto Varkaus-Leppävirta 2.3.2019. Lähdemme laturetkelle vierailemaan. Bussikuljetus,






kilpa- tai retkihiihto. Matkoja valittavissa 13, 30 ja 42 km. Bussi vie aina lähtöpisteeseen.
Leppävirralla Vesileppiksessä sauna, kylpylä ja ruokailu, jotka sisältyvät osanottomaksuun.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumistiedot myöhemmin. Tutustu: https://www.riikinvoimahiihto.fi/
HiihtoMetriKisa aloitetaan jälleen innostamaan hyvän liikuntalajin edistämistä ulkona luonnossa.
Sulka- ja lentopallo sekä tennisvuorot pyörivät.
Talvi(avanto)uinti aloitettiin Ruukin Kievarin saunaosastolla 18.10.2018 (kts. takasivu)
Erilaiset tapahtumat ja tempaukset ilmoitellaan aina facebookissa, kotisivujen kautta SL
tapahtumakalenterissa sekä Koillis-Savon muistilistalla. Tiedotusta myös sähköpostitse.






Latualueen tapahtumia v. 2019
Lapin hiihtoviikko 30.3. - 6.4.2019 latualueen yhteinen kts.
https://joensuunlatu.sporttisaitti.com/lappi/lapin-hiihtoviikko-2019/
Kevätkoulutuspäivässä Metsävaeltajaohjaajakoulutus Kuopiossa, Puijon Latu ry
Sauvakävelytempaus Kuopio, Puijon stadion 8.5.2019 Tahko Pihkala Seura ja Puijon Latu ry
Suomen Luonnon päivä 31.8.2019
Latualueen syyspäivät ja -kokous Joensuussa, lokakuu 2019 Joensuun Latu ry








Valtakunnalliset
UkonaKuinLumiukko kampanja 2.2. - 10.3.2019
Unelmien liikuntapäivä/Sydänliitto 10. - 11.5.2019
Nuku yö ulkona 31.8.2019
SL ry:n kevätpäivät ja järjestön kokous Lahti 27. - 28.04.2019
SL ry:n syyspäivät ja järjestön kokous Rokua 26. - 27.10.2019
Kiilopäähiihto 23.11.2019



Joko Sinä olet löytänyt oman tavan liikkua ja ulkoilla ihan kaikkina vuodenaikoina ?
Tutustu yhdistyksen toimintaan ja löydä oma tapasi kanssamme ja ole mukana terveyttä
ylläpitävässä matalankynnyksen liikunnassa. Kaikille avointa, kaikki huomioonottavaa yhdessä
liikkumista ilolla ja liikunnan polulle sydämellä vievää toimintaa.
Löydät meiltä retkeilyä, hiihtoa, talviuintia, soutua, melontaa, pyöräilyä, sisäpelejä, kyykkää,
mölkkyä, patikka- ja luontopolkuretkiä, lasten- ja perheiden toimintaa.
Vapaaentoistoiminnassa tarvitsemme myös vapaaehtoisia ja jos koulutus kiinnostaa, ota yhteyttä.
3.

Salivuorot Ruukinkoulu:

Lentopallo torstai
klo 20.00 - 22.00
Sulkapallo lauantai aloittelevat, perheet klo 16.00 - 17.00
Sulkapallo lauantai
klo 17.00 - 18.00
Sulkapallo sunnuntai klo 18.00 - 20.00
Tennis sunnuntai
klo 10.00 - 11.00

Talviuinti: Ruukin Kievarin saunallinen vuoro torstaina klo 16.30 - 18.30
Ilmoittautumista ei tarvita, saavu paikalle. Hinta 5,00€/kertamaksu respaan/saunalla.
Kausikortit talviuintiin hotelli-ravintolan aukioloaikoina lunastettavissa respasta 25€/hlö
(2 kautta; syksy ja kevät, pukutilat käytössä.). Kausikorttilaiset voivat uida saunallisella
vuorolla samalla kausikortilla (ei eri maksua). Ilman kausikorttia saunallisella vuorolla
pelkkä uinti pukutiloja käyttäen 2,50€

Reteilykummiluokkamme värikkäät leppäkertut puiden lehdille lehahtaneina.

JUANKOSKEN KUNTOILIJAT RY
sääntömääräinen
SYYS K O K O U S

26.11.2018
klo 18.00
Pohjois-Savon Osuuspankin kerhohuone
Käsitellään sääntöjenmukaiset asiat.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2019
KAHVIT
TERVETULOA

Hallitus

Ulkoile – Osallistu – Vaikuta
Tule vaikuttamaan yhteiseen toimintaan tulevalle vuodelle.
Mukavaa ja tervettä loppuvuotta kaikille sekä lämmintä joulun odotusta!
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