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TOIMINTAKERTOMUS 2006
1 YLEISTÄ

Toimintavuosi  oli  yhdistyksen  55.  Kaikki  perinteiset  toimintamuodot  olivat  mukana  vuoden  tapahtumissa,  mutta 
painopistettä suunnattiin hieman retkeilyyn ja vaelluksiin.

Yhdistys oli mukana noin 10050 henkilön liikuttamisessa mukaan lukien Lykynlammen ulkoilukeskuksen arvioidut kävijät: 
tapahtumissa 1895 henkeä ja Lykynlammella 8115 henkeä.

Toimintakalenteri liitteenä 1.

2 KOULUTUSTOIMINTA

2.1 Lasten ja nuorten koulutus 

Lasten hiihtokoulu järjestettiin Lykynlammella helmikuussa kolmena viikonloppuna. Muumihiihtokouluun osallistui 
28 lasta. Varttuneemmille lapsille järjestettiin  hiihtomaisterikoulu, johon osallistui 14 lasta. Päätöstapahtumaan 
lasten laturetkeen osallistui n. 42 lasta ja 60 aikuista. Vetäjänä molemmissa Marjatta Partanen.

Lasten hiihtokoulun kysyntä oli edelleen suuri. Ohjaajia hiihtokouluissa 10 henkeä. Alkutalven pakkanen häiritsi 
tapahtumia.

2.2 Aikuisten koulutustoiminta 

Muumi-hiihdonohjaajien peruskurssi ja jatkokurssi peruttiin osallistujakadon vuoksi.

Aikuisten  hiihtokoulu järjestettiin  yhteistyössä  Future  Clubin  kanssa.  Osallistujia  oli  26,  innostus  oli  valtava  ja 
palaute hyvä.

Suksien voitelupalvelua ja ohjausta jatkettiin Lykynlammella sunnuntaisin talvikaudella yhteistyössä Future Club 
ry:n  kanssa,  pääosin  ”alihankintana”  heiltä.  Talven  aikana  ohjeita  ja  voitelupalvelua  tarjottiin  arviolta  230 
henkilölle.

3 valokuva- ja varusteiltaa saivat suuren suosion. Jokaiseen kolmeen iltaan osallistui vähintään 50 latulaista. Esillä 
oli  eri  kulkijoiden  valokuvaesityksiä  retkistään  ympäri  maailmaa.  Viimeisessä  oli  94  kuulijaa  katsomassa  ja 
kuulemassa Grönlannin ylityksen kuvia ja tarinoita. Tilaisuudet veti Eero Oura.

3 KUNTOLIIKUNTATOIMINTA 

3.1 Pääliikuntalajit 

3.1.1 Hiihto 

Hiihtoa on  edistetty  tapahtumissa  ja  Lykynlammen  ulkoilukeskuksen  tiedotus-  ja  voitelupalveluilla.  Kahviota 
pidettiin auki neljättätoista vuotta 31 päivänä kello 11-16. Aloitus uudenvuoden aattona. Kävijöiden määrää ei voi 
laskea, mutta 8155 liikkujaa palkitsi itsensä suorituksen jälkeen munkilla ja mehulla/kahvilla, munkkeja paistettiin 
1000 enemmän kuin edellisenä vuonna Karkean arvion mukaan joka toinen hiihtäjä käy sisällä munkkikahvilla. 
Lykynlammesta ja talkoolaisten rekrytoinnista ovat vastanneet Inkeri Kiiskinen ja Tyyne Laitinen.

Hiihtokauden avajaiset  järjestettiin 8.1 Kopravaarassa. Hankalasta kelistä huolimatta osallistujia oli 11. Vetäjänä 
Eero Oura. 

Kareliahiihdon aikana 5-6.3 Joensuun Latu ylläpiti latuasemat Lykynlammella ja

Jaamankankaalla.  Kova pakkanen karsi  osallistujamäärän kahden päivän aikana 673:ksi.  Joensuun Ladun osalta 
vetäjänä toimi Paavo Väätänen.

Perinteinen Pyhäsaarihiihto järjestettiin 19.3 ja sitä edellisenä lauantai-iltana ”kuutamohiihto”, joka tällä kertaa 
puolen kuun aikana järjestettiin soihtuhiihtona. Sää oli äärimmäinen: vain 12 henkeä jaksoi ponnistella jäätävässä 
pohjoistuulessa saareen. Kovan tuulen ja tuiskun vuoksi päivälläkin saavutettiin ennätys: vain 34 hiihtäjää jaksoi 
perille asti. Yöpyjiä oli 5. Hiihtojen järjestelyistä vastasi Paavo Väätänen. 

http://www.suomenlatu.fi/joensuunlatu


3.1.2 Kävely, sauvakävely ja lumikenkäily 

Yleiset sauvakävelytapahtumien perinne on lopetettu – riittävän moni suomalainen osaa kävellä sauvojen kanssa. 
Sen  sijaan  järjestettiin  2  tekniikkailtaa,  joiden  aikana  n.  50  henkeä  sai  opastusta  oikeasta  ja  tehokkaasta 
sauvakävelytekniikasta. Vetäjinä olivat Pirjo Saukkonen ja Liisa Oura.

Karjalaisen asiakastapahtumassa ”kävele kanssamme” Pirjo Saukkonen ja Liisa Oura sauvakävelyttivät 80 henkeä.

Sydän- ja polkuretki järjestettiin totuttuun tapaan P-K:n sydänpiirin kanssa 24.9. Kävelylle osallistui 30 henkeä. 
Vetäjänä Riikka Turunen.

Lumikenkäretkelle 26.2 Kolvanan Uuroon osallistui 13 henkeä, vetäjänä Helene Mentula. 

3.1.3 Retkeily ja vaellukset

Kilpisjärven hiihtoviikolla1-8.4  oli  osallistujia  Joensuusta  ja  Kuopiosta  yhteensä 31.  Järjestelyt  hoiti  Eero Oura, 
hiihtojen vetäjänä hotellilla Ahti Reijonen.

Kevään hiihtovaellus jäi tänä vuonna väliin. 

Huollettu hiihtovaellus 24-27.2  Valtimolta Nurmekseen saavutti menestyksen ensimmäisenä vuonna: 9 henkeä, 
joista moni ilmoitti osallistuvansa ”ensi vuonna uudestaan”. Vetäjinä Hilkka Nissinen ja Aarno Pitkänen.

Päiväretkelle  Lintulan  –  Valamon  luostareiden  väliselle  kävelyreitille  27.5  eivät  kaikki  halukkaat  mahtuneet. 
Mukana  oli  täysi  bussilastillinen  55  latulaista.  Sää  ja  luonto  olivat  hehkeimmillään,  reitti  komea.  Retken 
järjestelyistä vastasi Pirjo Saukkonen.

Talonpojan  Taipaleen  pidennetylle  viikonloppuretkelle 24-28.5  osallistui  7  henkeä,  joita  suosi  komea  sää. 
Vaelluksen veti Alpo Juvonen.

Nuorisovaellukselle 20-22.5 ei ollut kiinnostusta.

Uutuutena järjestettiin naisten vaellus 16-18.6 Paimenpojan polulle Tuupovaaraan. Vaellus löysi heti paikkansa: 15 
henkeä iältään 17-71v. Vaelluksen veti Eeva Vornanen.

Päiväretkelle Ala-Koitajoelle 19.8 osallistui täysi bussillinen: 53 latulaista. Retken veti Liisa Oura. 

Ruskaretkellä 16-23.9 Raattaman kylälle majoittui 7 henkeä, jotka retkeilivät viikon aikana ympäristössä laajalti.

Ruskavaellukselle  Ounas-Pallas-Ylläs  kansallispuistoon16-23.9  osallistui  10  hengen  innokas  joukko,  sää  oli  osin 
haasteellinen  –  vuoden  ensimmäinen  lumisade.  Vaelluksen  opasti  Eero  Oura.  Valokuvat  esiteltiin  kateellisille 
valokuvaillassa.

Eri  maakunnissa  samaan aikaan järjestetty  tuettu  ja  opastettu  Maakuntavaellus  15-17.9  Kontiolahden Uurolta 
Kolille oli  menestys:  sille  osallistui  n.  50  vaeltajaa.  Valtaosa  oli  vähän kulkeneita  tai  ensikertalaisia.  Järjestelyt 
hoidettiin puoliksi Ladun ja PoKaLin kanssa. Ladun puolesta oppaina olivat Pirjo Saukkonen ja Alpo Juvonen. 

Viikonloppuvaellukselle Saramon  Jotokselle  30.9-1.10 osallistui  vain  4  henkeä.  ”Reitti”todettiin  täysin 
kelvottomaksi vaikkakin mielenkiintoiseksi.. Vetäjänä Eero Oura.

Puolukkaretken  9 osallistujaa yöpyivät  ja  retkeilivät  Mujejärvellä  Peurajärven retkeilyalueella,  vetäjänä oli  Liisa 
Oura.

Talvisella vaelluksella Koitajoelle 25-26.11 11 henkeä sai kokea viivästyneen syksyn ihania luontoelämyksiä Eero 
Ouran johdolla. Majoituimme Polvikosken kämpässä.

Puijon  ladun  järjestämällä  Kiilopään  kaamosviikolla  2-9.12.  18  Joensuun  latulaista  hiihteli  ensilumilla  ja 
umpihangessa Kiilopään-Saariselän mahtavissa maisemissa. 

3.2 Muu liikuntatoiminta

Melontaretkelle Koloveden kansallispuistoon 2-4.6 osallistui 9 latulaista. Vetäjänä Eero Oura.

Joensuun Latu osallistui ensimmäistä kertaa Suomi Meloo – tapahtumaan 10-16.6 , jonka melontaviesti kulki tänä 
vuonna kokonaan Pohjois-Karjalassa. Mukana oli 8 hengen joukkue kaksikolla ja osin yksiköllä. Joukkueen johtajana 
Eero Oura.

Suomen Ladun leiripäiville ei osallistunut ketään. 

Kirkkovenesoutu  on  uutena  lajina  kiinnostanut  muutamia  kymmeniä  latulaisia.  Järjestelyt  ja  kirkkoveneretken 
joelle 20.8 on järjestänyt Future Club. 



Kyykkää on edelleen harrastanut joukko Joensuun kyykkäseuran jäseniä. Joensuun Latu ei tänä vuonna käynyt 
voittamassa Ladun leiripäivillä mitalia.

Latu  osallistui  Hasanniemessä  järjestettyyn  Suomi  vesille  2006 tapahtumaan 27.5  yhtenä  monista  järjestöistä 
Eeron Grönlannin retken tuoreilla (1 vko kotiutumisesta) 6:lla diaesityksellä. Kuuntelijoita oli päivän aikana 150.

Jorma Pihlaisen ja  Eero Ouran joukkue osallistui  Erävaelluksen SM-kilpailuihin 7-10.9 Joensuun Ladun nimissä. 
Ensimmäisen kerran tavoite olla veteraanisarjan puolivälissä toteutui.

Henkilökohtaisista liikuntasuorituksista merkittävin oli Eero Ouran Grönlannin jäätikön ylitys 20:tenä suomalaisena 
ja vanhimpana kautta aikojen haasteellisissa oloissa 12.4- 15.5.

4 JÄRJESTÖTOIMINTA

4.1 Kokoukset

Yhdistyksen  kevät-  ja  syyskokoukset pidettiin  Koivupihan  palvelukeskuksessa  22.3  ja  15.11.  Kevätkokouksessa 
osallistujia oli 24 ja syyskokouksessa 29. Molempien kevennyksenä oli Eero Ouran diakertomukset.

Johtokunta kokoontui 10 kertaa.

Suomen Ladun kevät- tai syyskokouksissa ei ollut edustusta.

Savo-Karjalan latualueen syyskokoukseen ja koulutuspäiville Varkaudessa ei osallistunut kukaan.

Joensuun Ladun edustajia ei ole osallistunut Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n kokouksiin.

4.2 Jäsenistö

Yhdistyksen  jäsenmäärä  on  pysynyt  tasaisena  hieman  yli  tuhantena.  Vuoden  2006 lopussa  jäsenmäärä  oli  1133. 
Nettolisäys vuoden aikana oli 45 henkeä, edellisinä vuosina (-05)+28 ja (-04)-10 henkeä.

4.3 Toimihenkilöt

Johtokunta vuonna 2006 on esitelty liitteessä 2. Paavo Väätänen erosi kesken kauden.

5 MUU TOIMINTA

Lykynlammen ulkoilukeskuksen kahvion pito talviviikonloppuisin jatkui jo 13 vuotta. Se on Joensuun Ladun tärkein 
julkikuva ulkopuolisille.

Lykynlammella  käyneiden  tarkka  määrä  ei  ole  tiedossa,  mutta  arvion  ja  myytyjen  munkkien  mukaan  se  on 
nousussa – 8155 myytyä munkkia talven aikana. (Edellisenä vuonna 7113) 

Talkoolaisia  oli  mukana  talven  aikana  yhteensä  59,  he  tekivät  75  talkootyöpäivää.  Maankuulujen  munkkien 
leipurina on toiminut Terttu Nissinen.

Talkoisiin osallistuneet palkittiin marraskuussa kiitospäivällisellä Kuntohovilla.

Perinteisten pikkujoulujen pito on lopetettu osanottajien vähyyden vuoksi.

Jäsentiedote ilmestyi kuluneena vuonna kaksi kertaa. Muut tiedotuskanavat ovat olleet yhdistyksen www-sivut, 
järjestöpalstan ilmoitukset, lehdistön menovinkit ja paikallisradiot. Karjalainen uutisoi sekä aikuisten että Muumi 
hiihtokoulut komeasti etusivuilla. Tiedottajana toimi Liisa Oura.

Retkeilyvälineiden lainaus on ollut kohtuullisen vilkasta, lainaustapahtumia n. 60. Varastovastaavana toimi Martti 
Ossi.

Edellisenä vuonna hankittu toinen varasto/autotalli kalustettiin ja varustettiin vuoden aikana. Nyt siellä sijaitsee 
kahvio- ym tarvikkeiden varasto ja arkisto.

6 YHTEISTOIMINTA

Kiinteää yhteistoimintaa Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen ja muiden läheisten sidosryhmien kanssa on 
jatkettu.

Yhdistys  seurannut  aktiivisesti  maankäyttösuunnittelua  liikuntareitistöjen  kannalta  ja  antanut  tarvittaessa 
lausuntoja.

7 TALOUS

Yhdistyksen talous on vakaassa kunnossa.



Tuloslaskelma 1.1-31.12.2006 ja tase 31.12.2006 ovat liitteenä 3.

Joensuu, 14.2.2007 Joensuun Latu ry,

Johtokunta

Eero Oura Riitta Turunen

puheenjohtaja sihteeri

LIITTEET: 1. Toimintakalenteri 2. Johtokunta. 3. Tuloslaskelma ja tase.

JOENSUUN LATU RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2005
1 YLEISTÄ

Toimintavuosi oli yhdistyksen 54. Kaikki perinteiset toimintamuodot olivat mukana vuoden tapahtumissa, 
mutta painopistettä suunnattiin hieman retkeilyyn ja vaelluksiin.

Yhdistys oli mukana noin 9060 henkilön liikuttamisessa mukaan lukien Lykynlammen ulkoilukeskuksen 
arvioidut kävijät: tapahtumissa 1825 henkeä ja Lykynlammella 7115 henkeä.

Toimintakalenteri liitteenä 1.

2 KOULUTUSTOIMINTA

2.1 Lasten ja nuorten koulutus 

Lasten hiihtokoulu järjestettiin Lykynlammella helmikuussa kolmena viikonloppuna. Muumihiihtokouluun osallistui 
24 lasta. Varttuneemmille lapsille järjestettiin hiihtomaisterikoulu, johon osallistui 12 lasta. Päätöstapahtumaan 
lasten laturetkeen osallistui n. 50 lasta ja 60 aikuista. Vetäjänä molemmissa Marjatta Partanen.

Lasten hiihtokoulun kysyntä oli edelleen suuri. Ohjaajia hiihtokouluissa 10 henkeä.

2.2 Aikuisten koulutustoiminta

Muumi-hiihdonohjaajien jatkokurssille osallistui 13 henkeä, joista 5 Joensuusta. Kouluttajina toimivat Eija Sollo 
Joensuun Ladusta ja Riitta Vuorinen Jyväskylästä.

Aikuisten hiihtokoulu järjestettiin yhteistyössä Future Clubin kanssa. Osallistujia oli 20, palaute oli hyvä.

Suksien voitelupalvelua ja ohjausta jatkettiin Lykynlammella sunnuntaisin talvikaudella yhteistyössä Future Club 
ry:n kanssa, pääosin ”alihankintana” heiltä. Talven aikana ohjeita ja voitelupalvelua tarjottiin arviolta 200 
henkilölle.

3 valokuva- ja varusteiltaa saivat suuren suosion. Jokaiseen kolmeen iltaan osallistui vähintään 50 latulaista. 
Viimeisessä oli 62 kuulijaa. Esillä oli eri kulkijoiden valokuvaesityksiä retkistään ympäri maailmaa. Tilaisuudet veti 
Eero Oura.

3 KUNTOLIIKUNTATOIMINTA 

3.1 Pääliikuntalajit 

3.1.1 Hiihto

Hiihtoa on edistetty tapahtumissa ja Lykynlammen ulkoilukeskuksen tiedotus- ja voitelupalveluilla. Kahviota 
pidettiin auki kolmattatoista vuotta 31 päivänä kello 11-16. Aloitus uudenvuoden aattona. Kävijöiden määrää ei voi 
laskea, mutta munkkeja myytiin 7113kpl – karkean arvion mukaan joka toinen hiihtäjä käy sisällä munkkikahvilla. 
Tammikuun ensimmäisen sunnuntain tuotto lahjoitettiin tsunamin uhrien avustusrahastolle. Lykynlammesta ja 
talkoolaisten rekrytoinnista ovat vastanneet Ritva Honkanen ja Inkeri Kiiskinen.

Hiihtokauden avajaiset järjestettiin 8.1 Kopravaarassa. Hankalasta vesikelistä huolimatta osallistujia oli 8. Vetäjänä 
Eero Oura.

Kareliahiihdon aikana 5-6.3 Joensuun Latu ylläpiti latuasemat Lykynlammella ja Jaamankankaalla. Osallistujia 
kahden päivän aikana oli 852. Lauantain hiihtokeli oli mainio 576 hiihtäjää, sunnuntaina tuiskusi. Joensuun Ladun 
osalta vetäjänä toimi Jorma Pitkänen.



Perinteinen Pyhäsaarihiihto järjestettiin 20.3 ja sitä edellisenä lauantai-iltana ”kuutamohiihto”, joka tällä kertaa 
puolen kuun aikana järjestettiin soihtuhiihtona. Osallistujia oli kovan pohjoistuulen vuoksi illalla vain 16 henkeä, 
mutta päivällä 307 henkeä. Yöpyjiä oli 5. Hiihtojen järjestelyistä vastasi Jorma Pitkänen.

Jäähiihto järjestettiin yhdessä Future Clubin ja Pohjois-Karjalan hiihto ry:n kanssa. Järjestelyt olivat huolimattomat 
ja saaressa pysähtyneitä oli 50, mehuttelijoita vain 30.

Joensuun Latu osallistui Osuuspankin Hippohiihdon järjestelyihin.

3.1.2 Kävely, sauvakävely ja lumikenkäily

Sauvakävelytapahtumia järjestettiin keväällä 4kpl - osallistujia 84 – ja syksyllä 4kp – osallistujia 118, muun 
tapahtuman yhteydessä lajiin tutustui 200 henkeä. Sauvakävelyratsia järjestettiin 17.9, sen aikana opastettiin 22 
kävelijää lajin oikeaan tekniikkaan. Vastuuhenkilönä on ollut Pirjo Saukkonen.

Sydän- ja polkuretki järjestettiin P-K:n sydänpiirin kanssa Outokummussa 25.9. Kävelylle osallistui 30 henkeä. 
Vetäjänä Riikka Turunen.

Lumikenkäilyyn tutustui esittely- ja tutustumistilaisuuksissa noin 100 henkeä, lumikenkäretkelle Lykynlammen 
maisemissa 26.3 15 henkeä. Vetäjänä Pirjo Saukkonen. 

3.1.3 Retkeily ja vaellukset

Kilpisjärven hiihtoviikolla 9-16.4 oli osallistujia 13. Järjestelyt hoiti Eero Oura, hiihtojen vetäjänä hotellilla Ahti 
Reijonen.

Kevään hiihtovaellus hiihdettiin Ruotsin – Norjan suurtuntureilla. Osallistujia oli 5. Hiihdon veti Eero Oura.

Päiväretki Jouhtenisen trombituhoalueelle 28.5 kiinnosti peräti 64 latulaista. Sää ja luonto olivat hehkeimmillään, 
trombin tuhot mahtavat. Retken järjestelyistä vastasi Eero Oura.

Susitaipaleen viikonloppuretkelle 20-22.5 osallistui 8 henkeä, joita suosi kevään komein viikonloppu. Vaelluksen 
veti Alpo Juvonen.

Nuorisovaellukselle 20-22.5 ei ollut kiinnostusta.

Päiväretkelle Tiilikan kansallispuiston 20.8 osallistui 54 latulaista. Retken veti Pirjo Saukkonen.

Vaellukselle Sarekin kansallispuistoon Ruotsissa 18-28.8 osallistui9 henkeä. Vaelluksen opasti Eero Oura. Valokuvat 
esiteltiin kateellisille valokuvaillassa.

Viikonloppuvaellukselle Patvin polulle osallistui vain 3 henkeä. Vetäjänä Eero Oura. Päätepiste oli Hopealammen 
kämppä, jossa tapasimme

Puolukkaretken 16 osallistujaa. Puolukkaretken vetäjä oli Liisa Oura.

Talviselle vaellukselle Koitajoelle 26-27.11 osallistui 7 urhoollista Liisa Ouran johdolla.

Puijon ladun järjestämälle Kiilopään kaamosviikolle osallistui 15 Joensuun latulaista. 

3.2 Muu liikuntatoiminta

Melontaretkelle Linnansaaren kansallispuistoon 3-5.6 osallistui 9 latulaista. Vetäjänä Eero Oura.

Suomen Ladun leiripäiville osallistui 1 Joensuun latulainen.

Kirkkovenesoutu on uutena lajina kiinnostanut muutamia kymmeniä latulaisia. Järjestelyt ja kirkkoveneretken 
joelle 21.8 on järjestänyt Future Club.

Kuntopyöräiltoja yritti järjestää Joensuun pyöräilijät. Järjestelyjen ja tiedottamisen huonon tason vuoksi 
suorituksia ei tullut kuin n. 50. Suunniteltua pitempää pyöräretkeä ei järjestetty.

Kyykkää on edelleen harrastanut joukko Joensuun kyykkäseuran jäseniä. Joensuun Latu ei tänä vuonna käynyt 
voittamassa Ladun leiripäivillä mitalia.

4 JÄRJESTÖTOIMINTA

4.1 Kokoukset

Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidettiin Koivupihan palvelukeskuksessa 23.3 ja 16.11. Kevätkokouksessa 
osallistujia oli 24 ja syyskokouksessa 22. Molempien kevennyksenä oli Eero Ouran diakertomukset.

Johtokunta kokoontui 12 kertaa.



Suomen Ladun kevätkokoukseen osallistui Martti Ossi. Syyskokoukseen Kuopiossa osallistuivat Marjatta Partanen 
ja Eija Joutsen.

Savo-Karjalan latualueen syyskokoukseen ja koulutuspäivään Juankoskella osallistui Eero Oura.

Joensuun Ladun edustajat ei ole osallistunut Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n kokouksiin.

4.2 Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt tasaisena hieman yli tuhantena. Vuoden 2005 lopussa jäsenmäärä oli 
1089. Nettolisäys vuoden aikana oli 28 henkeä, edellisenä vuonna vähennys 10 henkeä.

4.3 Toimihenkilöt

Johtokunta vuonna 2005 on esitelty liitteessä 2.

5 MUU TOIMINTA

Lykynlammen ulkoilukeskuksen kahvion pito talviviikonloppuisin jatkui jo 13 vuotta. Se on Joensuun Ladun tärkein 
julkikuva ulkopuolisille.

Lykynlammella käyneiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta arvion ja myytyjen munkkien mukaan se on 
nousussa – 7113 myytyä munkkia talven aikana. (Edellisenä vuonna arvioitiin 7575 käyntiä) 

Talkoolaisia oli mukana talven aikana yhteensä 67, he tekivät 83 talkootyöpäivää. Maankuulujen munkkien 
leipurina on toiminut Terttu Nissinen.

Talkoisiin osallistuneet palkittiin marraskuussa kiitospäivällisellä ravintola Kiesassa.

Perinteiseen pikkujouluun 17.12 Lykynlammella osallistui 25 latulaista, aikuisia 15, lapsia 10. Vetäjänä Inkeri 
Kiiskinen.

Jäsentiedote ilmestyi kuluneena vuonna kaksi kertaa. Muut tiedotuskanavat ovat olleet yhdistyksen www-sivut, 
järjestöpalstan ilmoitukset, lehdistön menovinkit ja paikallisradiot. Tiedottajana toimi Eija Joutsen.

Retkeilyvälineiden lainaus on ollut kohtuullisen vilkasta. Välineistöä ajanmukaistettiin vuoden aikana hankkimalla 2 
kajakkia, lasten ahkio, kahdet eräsukset, trangioita, juureskuivuri, 2 sykemittaria ja 4 askelmittaria. 
Varastovastaavana toimi Martti Ossi.

Vuoden viimeisellä viikolla hankittiin toinen varasto/autotalli.

6 YHTEISTOIMINTA

Kiinteää yhteistoimintaa Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen ja muiden läheisten sidosryhmien kanssa on 
jatkettu.

Yhdistys seurannut aktiivisesti maankäyttösuunnittelua liikuntareitistöjen kannalta ja antanut tarvittaessa 
lausuntoja.

7 TALOUS

Yhdistyksen talous on vakaassa kunnossa.

Tuloslaskelma 1.1-31.12.2005 ja tase 31.12.2005 ovat liitteenä 3.

.

Joensuu, 12.2.2006

Joensuun Latu ry, Johtokunta

Eero Oura .....................Riitta Turunen

puheenjohtaja............... sihteeri

LIITTEET: 1. Toimintakalenteri

2. Johtokunta.

3. Tuloslaskelma ja tase.



Joensuu, 21.2.2005

JOENSUUN LATU RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2004
1 YLEISTÄ

Toimintavuosi oli yhdistyksen 53. Kaikki perinteiset toimintamuodot olivat mukana vuoden tapahtumissa, 
mutta painopistettä suunnattiin hieman retkeilyyn ja vaelluksiin.

Yhdistys oli mukana noin 9760 henkilön liikuttamisessa mukaan lukien Lykynlammen ulkoilukeskuksen 
arvioidut kävijät: tapahtumissa 2190 henkeä ja Lykynlammella 7575 henkeä.

Latu on palkittu vuoden aikana kahdesti: Pokali ”Joensuun liikuttaja 2003” ja P-K:n Sydänpiirin 
kunniamaininta ansiokkaasta sydäntoiminnan edistämisestä.

Toimintakalenteri liitteenä 1.

2 KOULUTUSTOIMINTA

2.1 Lasten ja nuorten koulutus 

Lasten hiihtokoulu järjestettiin Lykynlammella helmikuussa kolmena viikonloppuna. Muumihiihtokouluun osallistui 
43 lasta. Varttuneemmille lapsille järjestettiin hiihtomaisterikoulu, johon osallistui 12 lasta. Päätöstapahtumaan 
lasten laturetkeen osallistui n. 70 lasta ja 140 aikuista.

Lasten hiihtokoulun kysyntä oli edelleen suuri. Ohjaajia hiihtokouluissa 15 henkeä.

2.2 Aikuisten koulutustoiminta 

Muumi-hiihdonohjaajakurssille osallistui 10 kurssilaista, joista 9 Joensuusta, 6 Joensuun Ladun jäseniä.

Aikuisten hiihtokoulu järjestettiin yhteistyössä Future Clubin kanssa 11-12.1. Osallistujia oli 14, palaute oli hyvä.

Suksien voitelupalvelua ja ohjausta jatkettiin Lykynlammella sunnuntaisin talvikaudella yhteistyössä Future Club 
ry:n kanssa, pääosin ”alihankintana” heiltä. Talven aikana ohjeita ja voitelupalvelua tarjottiin arviolta 200 
henkilölle.

3 valokuva- ja varusteiltaa saivat suuren suosion. Jokaiseen kolmeen iltaan osallistui n. 50 latulaista. Esillä oli eri 
kulkijoiden valokuvaesityksiä retkistään ympäri maailmaa.

3 KUNTOLIIKUNTATOIMINTA 

3.1 Pääliikuntalajit 

3.1.1 Hiihto 

Hiihtoa on edistetty tapahtumissa ja Lykynlammen ulkoilukeskuksen tiedotus- ja voitelupalveluilla. Kahviota 
pidettiin auki kahdettatoista vuotta 31 päivänä kello 11-16. Kävijöiden määrää ei voi laskea, mutta munkkeja 
myytiin 7575kpl – karkean arvion mukaan joka toinen hiihtäjä käy sisällä munkkikahvilla.

Kareliahiihdon aikana 28.-29.2. Joensuun Latu ylläpiti latuasemat Lykynlammella, Jaamankankaalla ja Vesikossa. 
Osallistujia kahden päivän aikana oli 850. Lauantain hiihtokeli oli mainio, sunnuntaina tuiskusi. Jaamankankaan 
nuotioasema saatiin siirrettyä oikeaan paikkaansa ladun varteen.

Perinteinen Pyhäsaarihiihto järjestettiin 21.3. ja sitä edellisenä lauantai-iltana ”kuutamohiihto”, joka tällä kertaa 
uuden kuun aikana järjestettiin soihtuhiihtona. Osallistujia oli surkean kelin vuoksi vain 20 ja 44 henkeä. 

3.1.2 Kävely, sauvakävely ja lumikenkäily 

Sauvakävelytapahtumia järjestettiin keväällä 4kpl - osallistujia 84 – ja syksyllä 4kp – osallistujia 118, muun 
tapahtuman yhteydessä lajiin tutustui 200 henkeä.

Sydän- ja polkuretki järjestettiin P-K:n Sydänpiirin kanssa Kolilla 26.9. Luontokeskuksen kaikille avoimen luennon 
jälkeen osallistui eri pituisille opastetuille kävelyille 63 henkeä.

Lumikenkäilyyn tutustui esittely- ja tutustumistilaisuuksissa noin 100 henkeä, lumikenkäretkelle Kolilla 27.3. 10 
henkeä. 

3.1.3 Retkeily ja vaellukset 



Kiilopään hiihtoviikolla 20-27.3. oli osallistujia 20.

Kevään hiihtovaellukselle ei ollut kiinnostusta. 

Päiväretkelle Linnansaaren kansallispuistoon 5.6. osallistui autonlastillinen latulaisia: 52 henkeä. Sää ja luonto 
olivat hehkeimmillään

Herajärven viikonloppuretkelle 15.-16.5. osallistui 19 henkilöä ja kaikki ripeydessä mennen tullen päihittänyt 
"Mopsi".

Nuorisovaellus 12.-13.6. onnistui: retkelle osallistui 8 nuorta ja 3 ohjaajaa. Jatkoa toivottiin.

Päiväretkelle Möhkön ruukkimuseoon ja Petkeljärven kansallispuistoon 28.8. osallistui 29 latulaista.

Jerisjärven ruskaviikolle 4.-11.9. löytyi vain 6 lähtijää

Vaellukselle tulevaan Ylläs-Pallas-kansallispuistoon osallistui 12 henkeä. Valokuvat esiteltiin kateellisille 
valokuvaillassa.

Viikonloppuvaellukselle Tapion taipaleelle osallistui 8 henkeä, retki oli seikkailullinen. 

3.2 Muu liikuntatoiminta

Kyykkää on edelleen harrastanut joukko Joensuun kyykkäseuran jäseniä. Joensuun Latu ei tänä vuonna käynyt 
voittamassa Ladun leiripäivillä mitalia.

4 JÄRJESTÖTOIMINTA

4.1 Kokoukset

Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidettiin Koivupihan palvelukeskuksessa 10.3. ja 17.11. Kevätkokouksessa 
osallistujia oli 24 ja syyskokouksessa 25. Syyskokouksen kevennyksenä oli Eero Ouran diakertomus

Johtokunta kokoontui 10 kertaa.

Suomen Ladun kevätkokoukseen Oittaalla osallistui Martti Ossi. Syyskokoukseen Kokkolassa ei osallistunut kukaan.

Savo-Karjalan latualueen syyskokoukseen ja koulutuspäivään Suonenjoella osallistuivat Eero Oura ja Inkeri 
Kiiskinen.

Joensuun Ladun edustajat ovat osallistuneet Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n kokouksiin.

4.2 Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt tasaisena hieman yli tuhantena. Vuoden 2003 lopussa jäsenmäärä oli 
1061. Nettovähennys vuoden aikana oli 22 henkeä, edellisenä vuonna lisäys 10 henkeä.

4.3 Toimihenkilöt

Johtokunta vuonna 2004 on esitelty liitteessä 2.

5 MUU TOIMINTA

Lykynlammen ulkoilukeskuksen kahvion pito talviviikonloppuisin jatkui jo 12 vuotta. Se on Joensuun Ladun tärkein 
julkikuva ulkopuolisille.

Lykynlammella käyneiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta arvion ja myytyjen munkkien mukaan se on 
nousussa – 7575 myytyä munkkia talven aikana. (Edellisenä vuonna arvioitiin 5000 käyntiä) 

Talkoolaisia oli mukana talven aikana yhteensä 46, he tekivät yhteensä yli 90 talkootyöpäivää.

Talkoisiin osallistuneet palkittiin marraskuussa kiitospäivällisellä ravintola Kiesassa.

Perinteiseen pikkujouluun 13.12. Lykynlammella osallistui 50 henkilöä.

Jäsentiedote ilmestyi kuluneena vuonna kaksi kertaa. Muut tiedotuskanavat ovat olleet yhdistyksen www-sivut, 
järjestöpalstan ilmoitukset, lehdistön menovinkit ja paikallisradiot.

Retkeilyvälineiden lainaus on ollut kohtuullisen vilkasta. Välineistöä ajanmukaistettiin vuoden aikana hankkimalla 4 
laadukasta rinkkaa ja 2 joka sään kestävää telttaa.

6 YHTEISTOIMINTA



Kiinteää yhteistoimintaa Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen ja muiden läheisten sidosryhmien kanssa on 
jatkettu.

Yhdistys seurannut aktiivisesti maankäyttösuunnittelua liikuntareitistöjen kannalta ja antanut tarvittaessa 
lausuntoja.

7 TALOUS

Yhdistyksen talous on erinomaisessa kunnossa.

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2004 ja tase 31.12.2004 ovat liitteenä 3.

Joensuun Latu ry,

Johtokunta

Eero Oura Marjatta Partanen

puheenjohtaja va sihteeri

LIITTEET: 1. Toimintakalenteri

2. Johtokunta.

3. Tuloslaskelma ja tase.



JOENSUUN LATU RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2003
Joensuu, 16.2.2004

1 YLEISTÄ

Toimintavuosi oli yhdistyksen 52. Kaikki perinteiset toimintamuodot olivat mukana vuoden 
tapahtumissa, mutta painopistettä suunnattiin hieman retkeilyyn ja vaelluksiin.

Yhdistys oli mukana noin 7500 henkilön liikuttamisessa mukaan lukien Lykynlammen 
ulkoilukeskuksen arvioidut kävijät: tapahtumissa 2646 henkeä ja Lykynlammella 5000 henkeä.

Toimintakalenteri liitteenä 1.

2 KOULUTUSTOIMINTA

2.1 Lasten ja nuorten koulutus 

Lasten hiihtokoulu järjestettiin Lykynlammella helmikuussa kolmena viikonloppuna. 
Muumihiihtokouluun osallistui 55 lasta. Varttuneemmille lapsille järjestettiin 
hiihtomaisterikoulu, johon osallistui 8 lasta. Päätöstapahtumaan lasten laturetkeen osallistui n. 
70 lasta ja 140 aikuista.

Lasten hiihtokoulun kysyntä oli edelleen suuri. Ohjaajia hiihtokouluissa 17 henkeä.

2.2 ”Nuori latu” –toiminta

Suunniteltu Nuori latu –vaellus peruuntui osallistujien puutteen vuoksi.

2.3 Aikuisten koulutustoiminta

Lumikenkäkävelyn ohjaajakurssi Liikuntaopistolla peruuntui osallistujapuutteen vuoksi.

Aikuisten hiihtokoulu järjestettiin yhteistyössä Future Clubin kanssa 11-12.1. Kovasta 
pakkasesta huolimatta osallistujia oli 11.

Suksien voitelupalvelua ja ohjausta jatkettiin Lykynlammella sunnuntaisin talvikaudella 
yhteistyössä Future Club ry:n kanssa, pääosin ”alihankintana” heiltä. Talven aikana ohjeita ja 
voitelupalvelua tarjottiin arviolta yli 150 henkilölle.

Vanhana toimintamuotona ylöslämmitetyt 3 valokuva- ja varusteiltaa saivat suuren suosion. 
Jokaiseen kolmeen iltaan osallistui n. 40 latulaista. Esillä oli eri kulkijoiden valokuvaesityksiä 
retkistään ja joka kerralla kaupallinen varuste-esittely.

3 KUNTOLIIKUNTATOIMINTA

3.1 Pääliikuntalajit

3.1.1. Hiihto

Hiihtoa on edistetty tapahtumissa ja Lykynlammen ulkoilukeskuksen tiedotus- ja 
voitelupalveluilla. Kahviota pidettiin auki kymmenettä vuotta 33 päivänä kello 11-16. Kävijöitä 
oli n. 5000.

Kareliahiihdon aikana 1-2.3 Joensuun Latu ylläpiti latuasemat Lykynlammella, Jaamankankaalla 
ja Vesikossa. Osallistujia kahden päivän aikana oli 853. Lauantain hiihtokeli oli mainio, 
sunnuntaina tuiskusi. Jaamankankaan nuotioaseman sijainti vanhalla paikalla latu-urista sivussa 
vähensi poikkeajien määrää.



Pyhäsaarihiihto järjestettiin perinteisesti 16.3. Osallistujia oli yli 1000 auringon helottaessa 
pilvettömältä taivaalta.

3.1.2 Kävely, sauvakävely ja lumikenkäily

Sauvakävelytapahtumia järjestettiin keväällä 4 kpl - osallistujia 30 – ja syksyllä 4 kpl – 
osallistujia 50.

Syksyn sauvakävelyt syys-lokakuussa olivat osa Karjalan kävelyviikkoa, jonka järjestäjinä olivat 
mm. P-K:n kansanterveyden keskus, P-K:n sydänpiiri, PoKaLi, ISLO, Joensuun Latu, P-K:n kunnat, 
Mielenterveyden tuki ry.

Sydän- ja polkuretki järjestettiin P-K:n sydänpiirin kanssa Kolilla. Luontokeskuksen kaikille 
avoimen luennon jälkeen osallistui eri pituisille opastetuille kävelyille 63 henkeä.

Kolilla järjestettyjen lumikenkäilyn SM- kisojen yhteydessä pidetyille retkille osallistui 30 
henkeä.

Lumikenkäilyä esiteltiin Lykynlammella 16.2 yhdessä Lassin retkiaitan kanssa. Esittelyyn 
osallistui n. 50 kiinnostunutta.

3.1.3 Retkeily ja vaellukset

Kilpisjärven hiihtoretkellä 29.3-5.4 oli osallistujia 28. 

Päiväretkelle Ruunaalle 17.5 osallistui autonlastillinen latulaisia: 30 henkeä.

Patvinsuon viikonloppuretkelle ei ollut kiinnostusta.

Päiväretkelle Hiidenportin kansallispuistoon 30.8 osallistui 40 latulaista. Hienon sään lisäksi 
osallistujia suosivat upeat maisemat.

Ruskaretkelle Kiilopäälle 6-13.9 osallistui 28 latulaista. Näiden lisäksi vaellukselle UKK-puistoon 
osallistui 9 henkeä, hotellilaisia ja vaellusta suosi kertakaikkisen upea sää.

Syysvaellukselle Lieksan - Ilomantsin Karhunpolulle 3-5.10 osallistui 6 henkilöä.

3.2 Muu liikuntatoiminta

Kyykkää on edelleen harrastanut joukko Joensuun kyykkäseuran jäseniä. Joensuun Latu 
saavutti Suomen Ladun leiripäivillä kyykän yleisen sarjan joukkuemestaruuden sekä Savo-
Karjalan latualueen joukkuemestaruuden ja henkilökohtaisessa kilpailussa kolmoisvoiton.

4 JÄRJESTÖTOIMINTA

4.1 Kokoukset

Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidettiin Koivupihan palvelukeskuksessa. Kevätkokouksessa 
osallistujia oli 33 ja syyskokouksessa 28. Kevätkokouksessa Aarno Pitkäselle luovutetttiin 70-
vuotispäivän kunniaksi pitkästä ja monipuolisesta ahkeroinnista Joensuun Ladun toiminnassa 
upouusi standaari. Molempien kokousten kevennyksinä oli Eero Ouran diakertomukset.

Johtokunta kokoontui 8 kertaa.

Suomen Ladun kevätkokoukseen Oittaalla osallistui Martti Ossi. Syyskokoukseen Jyväskylässä 
osallistui Maija-Liisa Heino. Kyykkäjoukkueen osallistui Ladun leiripäiville Valkealassa.



Savo-Karjalan latualueen syyskokoukseen ja koulutuspäivään Puumalassa osallistui Eero Oura.

Joensuun Ladun edustajat ovat osallistuneet Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n kokouksiin.

4.2 Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt tasaisena hieman yli tuhantena. Vuoden 2003 lopussa 
jäsenmäärä oli 1083. Nettolisäys vuoden aikana oli 10 henkeä, edellisenä vuonna 3 henkeä.

4.3 Toimihenkilöt

Johtokunta vuonna 2002 on esitelty liitteessä 2.

5 MUU TOIMINTA

Lykynlammen ulkoilukeskuksen kahvion pito talviviikonloppuisin jatkui jo 10:ttä vuotta ja vaati 
normaalia runsaamman työpanoksen. Kahvion hoito poikkesi edellisvuosista – siellä oli 
työllistetty työntekijä. Huolimatta entistä suuremmasta talkoolaisten panoksesta saavutettiin 
normaalia vaatimattomampi tulos. Osin sitä selittävät alkutalven kovat pakkaset. Talkoolaisia oli 
mukana talven aikana yhteensä 67, he tekivät yhteensä yli 90 talkootyöpäivää.

Talkoisiin osallistuneet palkittiin marraskuussa kiitospäivällisellä ravintola Kiesassa.

Lykynlammen käyneiden tarkka määrä ei ole tiedossa – arvio 5000 henkeä.

Perinteiseen pikkujouluun 13.12 Lykynlammella osallistui 60 henkilöä. Lauluiltaan Koivupihan 
palvelukeskuksessa osallistui vain 10 henkilöä.

Jäsentiedote ilmestyi kuluneena vuonna kaksi kertaa. Muut tiedotuskanavat ovat olleet 
yhdistyksen www-sivut, järjestöpalstan ilmoitukset sekä lehdistön menovinkit.

6 YHTEISTOIMINTA

Kiinteää yhteistoimintaa Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen ja muiden läheisten 
sidosryhmien kanssa on jatkettu.

Yhdistys seurannut aktiivisesti maankäyttösuunnittelua liikuntareitistöjen kannalta, 
muistuttanut Joensuun kaupunginhallitusta Purolan asemakaavasta ja antanut lausunnon 
Marjala-Onttola-Pilkko-Puntarikoski osayleiskaavaehdotukseen.

7 TALOUS

Yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa. Siitä huolimatta, että tilikauden 1.1.-31.12.2003 tulos 
oli vain 506,25 euroa.

Tuloslaskelma 1.1-31.12.2003 ja tase 31.12.2003 ovat liitteenä 3.

Joensuun Latu ry, Johtokunta

____________________________ ____________________________

Eero Oura ......................................Kirsi Karjalainen

puheenjohtaja .....................................sihteeri

LIITTEET: 1. Toimintakalenteri

2. Johtokunta.

3. Tuloslaskelma ja tase.



JOENSUUN LATU RY:n TOIMINTAKERTOMUS 2002
1 YLEISTÄ

Toimintavuosi oli yhdistyksen 51. Tapahtumat ja toiminta oli perinteisen suunnitelman 
mukaista. Sään puolesta suotuisa talvi edisti hiihtoliikuntaa ja toimintaa. Syksyllä 
yhdistys toimi isäntänä Savo-Karjalan latualueen kokouksessa. Yhdistys oli mukana yli 
7000 henkilön liikuttamisessa mukaan lukien Lykynlammen ulkoilukeskuksen arvioidut 
kävijät. 

2 KOULUTUSTOIMINTA

2.1 Lasten ja nuorten koulutus 

Lasten hiihtokoulu järjestettiin Lykynlammella helmikuussa kolmena viikonloppuna. 
Muumihiihtokouluun osallistui 47 lasta. Uutuutena varttuneemmille lapsille järjestettiin 
hiihtomaisterikoulu, johon osallistui 12 lasta. Maisterikouluun saatiin Nuori Suomi –avustus. 
Päätöstapahtumaan lasten laturetkeen osallistui n. 60 lasta ja 60 aikuista. Kysyntä lasten 
hiihtokouluun oli edelleen suuri. Ohjaajia hiihtokouluissa 14 henkeä.

2.2 ”Nuori latu” –toiminta

Suunniteltu Nuori latu –vaellus peruuntui osallistujien puutteen vuoksi.

2.3 Aikuisten koulutustoiminta

Muumihiihto-ohjaajakurssi järjestettiin Lykynlammella tammikuussa. Osallistujia kurssilla oli 
14 ja ohjaajia 2.

Nuori latu –ohjaajakoulutuksen talviosalle osallistui 3 henkilöä.

Suksien voitelupalvelua ja ohjausta jatkettiin Lykynlammella sunnuntaisin talvikaudella 
yhteistyössä Future Club ry:n kanssa. Talven aikana ohjeita ja voitelupalvelua tarjottiin 
arviolta yli 150 henkilölle. 

Päiväretkikurssi järjestettiin OK-opintokeskuksen tuella 8.6.. Ilomantsiin suuntautuneelle 
retkelle osallistui 33 henkilöä. Retken kohteena oli Hattuvaaran Taistelijan talo (sotamuseo ja 
videoesitys), EU:n itäisin piste sekä Petkeljärven kansallispuisto. Lisäksi tutustuttiin 
Rajavartioston toimintaa. Vastaavia retkiä toivottiin järjestettävän enemmän.

3 KUNTOLIIKUNTATOIMINTA 

3.1 Pääliikuntalajit 

3.1.1 Hiihto 

Hiihtoa on edistetty tapahtumissa ja Lykynlammen ulkoilukeskuksen tiedotus- ja 
voitelupalveluilla. Kahviota pidettiin auki yhdeksättä vuotta 33 päivänä kello 11-16. Kahvion 
tuotto oli hyvä, josta edelleen lämpimät kiitokset ahkerille talkoolaisille ja kahvion vastaavana 
toimineelle Terttu Nissiselle.

Suomen Ladun organisoiman ”Yhdessä hiihtäen” –hiihtokampanjan materiaalia pidettiin 
esillä tapahtumissa.

Kareliahiihdon latuasemat järjestettiin Lykynlammella, Jaamankankaalla ja Vesikossa. 
Osallistujia suotuisassa säässä oli 836. Osanottomäärää lisäsi myös kilpailusarja ajanottosarja 
ensimmäisenä päivänä.

Pyhäsaarihiihto järjestettiin perinteisesti 18.3. Osallistujia oli n. 800. Tapahtuman yhteydessä 
esiteltiin myös erilaisia retkinuotioita ja niiden sytyttämistä.



Kilpisjärven hiihtoretki toteutettiin parin vuoden tauon jälkeen 6.-13.4. Osallistujia oli 27. 

3.1.2 Kävely, sauvakävely ja lumikenkäily 

Joensuun Latu on ollut mukana järjestämässä Karjalan kävelyviikkoa vuodesta 1994 
alkaen yhdessä Pohjois-Karjalan Sydänpiirin, Pohjois-Karjalan mielenterveyden tuki 
ry:n ja Joensuun fysioterapeuttien kanssa. Organisaatio laajeni viime vuonna ja vuonna 
2002 olivat järjestäjinä em. yhdistysten lisäksi 86 tahoa Pohjois-Karjalan kunnista. 
Tapahtuman nimeksi muutettiin Joensuun Ladun esityksestä ”Karjalan kävelyviikot”. 
Karjalan kävelyviikkojen kesto oli 8 viikkoa.

Joensuun Latu järjesti 4 sauvakävelytapahtumaa sekä osallistui 29.9. Kolilla pidetyn 
sauvakävelytapahtuman järjestelyyn. Se korvasi kokeilumielessä perinteisen 
polkuretken. Joensuun Ladun sauvakävelyjä oli 10 sauvakävelyä, joihin osallistui yli 180 
henkilöä. Kolin tapahtumaan osallistui n. 50 henkeä. Kävelyviikkojen tapahtumiin 
osallistui kaiken kaikkiaan tuhansia kävelijöitä Pohjois-Karjalassa.

Lumikenkäretki tehtiin Kolille 16.3. Siihen osallistui 20 henkeä. Lisäksi lumikenkäilyä esiteltiin 
Lykynlammella 16.2 yhdessä Lassin retkiaitan kanssa. Esittelyyn osallistui n. 50 
kiinnostunutta.

3.1.3 Retkeily ja vaellukset 

Linturetkelle Höytiäisen suiston lintutornille 4.5. osallistui vain 2 henkilöä.

Ruskaretki tehtiin Jerikselle 7.-14.9. Osallistujia oli 17. Linja-automatka tehtiin yhdessä 
Tunturikerho Kumpen kanssa.

Syysvaellukselle Ilomantsin Susitaival-reitillä osallistui 5 henkilöä.

3.2 Muu liikuntatoiminta

Joensuun Latu osallistui maailman terveyspäivän Suomen tapahtumiin liittyvään 
ulkoilutapahtumaan 6.4. Joensuussa esittelyosastolla (sauvakävely, retkeily, lumikenkäily, 
metsämörritoiminta ja kyykkä). Tilaisuudessa oli yleisöä n. 700 henkeä. Terveyspäivän 
pääjuhlassa Karelia-salissa 6.4. oli n. 300 henkeä.

Kyykkää ovat edelleen harrastaneet joukko Joensuun kyykkäseuran jäseniä. Joensuun Latu 
saavutti Suomen Ladun leiripäivillä kyykän yleisen sarjan joukkuemestaruuden sekä Savo-
Karjalan latualueen joukkuemestaruuden ja henkilökohtaisessa kilpailussa kolmoisvoiton.

4 JÄRJESTÖTOIMINTA

4.1 Kokoukset

Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidettiin Koivupihan palvelukeskuksessa. 
Kevätkokouksessa osallistujia oli 23 ja syyskokouksessa 33. Syyskokouksessa kuultiin myös 
Eero Ouran diakertomus vaelluksesta Alpeilla.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi syyskokouksessa valittiin Eero Oura. Martti Ossi luopui 
puheenjohtajan tehtävästä 12 vuoden jälkeen.

Johtokunta kokoontui 7 kertaa.

Suomen Ladun kevätkokoukseen Järvenpäässä osallistuivat Martti Ossi ja Maija-Liisa Heino. 
Syyskokoukseen Jeriksellä osallistuivat Eija Sollo ja Sirpa Lehkonen.

Savo-Karjalan latualueen syyskokouksen ja koulutuspäivän järjesti Joensuun Latu Kopravaaran 
kurssikeskuksessa. Samalla tutustuttiin Kolin kansallispuistoon ja luontokeskus Ukkoon.

Latualuetoiminta muuttui vuoden lopussa niin, että aluesihteerien toimet lakkautettiin. 



Aluetta edustaa yhdyshenkilö ja järjestöasioita hoitaa Suomen Ladussa toimiva aluesihteeri.

Joensuun Ladun edustajat ovat osallistuneet Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n kokouksiin.

4.2 Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysytellyt yli tuhannen. Vuoden 2002 lopussa Joensuun 
Ladun jäsenmäärä oli 1073. Nettolisäys vuoden aikana oli vain 3.

4.3 Toimihenkilöt

Johtokunta vuonna 2002 on esitelty liitteessä 1.

5 MUU TOIMINTA

Lykynlammen ulkoilukeskuksen kahvion pito talviviikonloppuisin on jatkunut jo 9 vuotta ja 
vaatinut runsaan työpanoksen. Yhdistyksen toiminnan laajuus vaatii edelleen lähes 
välttämättä kahvion pitoa.

Perinteinen pikkujoulu, johon osallistui 70 henkilöä, pidettiin Lykynlammella. 51-vuotispäivän 
lauluiltaan Koivupihan palvelukeskuksessa osallistui 19 henkilöä. Lauluiltoja on toivottu 
useammin.

Jäsentiedote ilmestyi kuluneena vuonna kaksi kertaa. Muut tiedotuskanavat ovat olleet 
yhdistyksen www-sivut, järjestöpalstan ilmoitukset sekä lehdistön menovinkit.

6 YHTEISTOIMINTA

Kiinteää yhteistoimintaa Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen kanssa on jatkettu.

Yhdistys on antanut lausuntoja mm. Kolin kansallispuiston käyttö- ja hoitosuunnitelmasta 
sekä seurannut aktiivisesti maankäyttösuunnittelua liikuntareitistöjen kannalta.

7 TALOUS

Yhdistyksen talous on hyvässä kunnossa. Tilikauden 1.1.-31.12.2002 oli 5466.74 euroa.

Tuloslaskelma 1.1-31.12.2002 ja tase 31.12.2002 ovat liitteenä 2.

Joensuun Latu ry,

Johtokunta

______________________ ............. _________________________

Eero Oura .....................Kirsi Karjalainen

puheenjohtaja ...................sihteeri

LIITTEET: Johtokunta.

Tuloslaskelma ja tase.
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