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TALVEN JA JOULUN KYNNYKSELLÄ
Yli kymmenen vuotiset muistot tulevat mieleen, kun olin vielä töissä päiväntasaajan
ympärysvaltioissa vuosikausia Indonesian Jakarta pääpaikkana. Siellä kun vuotuinen “talven” ja
“kesäajan” ero on vain yksi tunti. Ja aurinko laskee ja nousee jatkuvasti suunnilleen samaan aikaan
ympäri vuoden. Me suomalaiset olemme syntyneet vuodenajat selkäpiissä ja siksi ne vaikuttavat
paljon mielialoihimme. Muistan noilta ajoilta, miten hienolta tuntui, kun lentokone alkoi lähestyä
pohjoista sijaintiamme kevään ja kesän kynnyksellä ja valoa alkoi olla joka puolella suurimman ajan
vuorokaudesta. Pidin sitä ensimmäisenä tervetuliaistoivotuksena pitkien oleskelujen jälkeen vieraissa
oloissa.
Nyt olemme siis talven kynnyksellä. Viime vuosien kokemuksella emme voi olla varmoja, millainen
talvi meille tulee. Tietysti toivomme vaikkapa samanlaista kuin meillä oli tämän vuoden alussa,
jolloin ainakin lumileikeistä pitävät saivat haluamansa. Talvi voi olla oikullinen ja siksi meidän
latulaistenkin pitää olla valmiit vaihtamaan lumesta riippumattomaan liikuntamuotoon tarvittaessa.
Siksi olemme laajentaneet lajivalikoimaamme Suomen Ladun ohjaamaan suuntaan, että “jokainen
voisi valita mieleisensä liikuntamuodon”. Liikunta sinänsä on tärkeää – ja kunnon säilyttäminen – ja
siitä saatavan ilon ksekä hyvänolon kokeminen.
Talven ilmoja emme voi hyvin edes ennustaa, vain toivoa hyvää voimme. Mutta Joulun tulosta
voimme olla varmat – oli ilmat mitä hyvänsä. Ottakaamme siis Joulu vastaan mieleisellämme
liikunnalla. Valinnan varaa on: uintia, kävelyä, lenkkeilyä, frisbee golfia, geokätköilyä, kuntosalia,
retkiluistelua, kun kestävää jäätä löytyy, pyöräilyä talvivarustuksella, sauvakävelyä jne. Mikään
noista ei vaadi lunta onnistuakseen.
Talven kynnyksellä näihin aikoihin liittyvät useimpien yhdistysten syyskokoukset. Meidän
syyskokous oli 21.11.2018 Vehnäleivässä. Sääntömuutoksen toinen käsittely ja nimen lisäys
alueellisella infolla olivat hyväksyttävinä, joka tapahtui yksimielisesti. Ensi vuonna siis meillä on
uudet mallisäännöt Suomen Ladulta ja nimen kirjoitamme Jämsän Laturetkeilijät ry, jolloin
ulkopuolisetkin voivat paikantaa meidät. Puheenjohtajana Pekka sai uuden kaksivuotisen, samoin
johtokunnan jäsenet Marita Kukkonen, Veikko Kaarnijärvi ja Seppo Järvinen. Maila Paukamainen
jäi omasta pyynnöstään sivuun tulevasta hallituksesta ja hänen tilalleen valittiin Tarja Virolainen.
Entisinä jäseninä jatkavat Jorma Aaltonen, Simo Haikonen, Mirja Hiirola ja Raija Partanen.
Mailan vuosikymmeniä jatkuneesta työstä jäsenenä, johtokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana
olemme suuresti kiitollisia. Toivomme hänen edelleeen pitävän meitä “suurena perheenään”. Ja
vaalimme hänen työtään vastaisuudessa.
Tämän vuoden Toimintasuunnitelma alkaa olla loppusuoralla. Jäljellä ovat Kauneimmat Joululaulut
Pykälässä 12.12., täyden kuun päivystys 22.12. Pykälässä, samoin kuin Tapanin kinkun sulatus
päivystys 26.12.
Uusi v. 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevat kotisivuillemme piakkoin
hyväksymiskierroksen jälkeen. Samoin Jäsenlehti vuodelle 2019 julkaistaan tammikuussa 2019.
Kiittäen vuodesta 2018 toivotan kaikille jäsenille perheineen Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2019!
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