
TOIMINTAKERTOMUS 2007 

1  YLEISTÄ   

Toimintavuosi oli yhdistyksen 56. Kaikki perinteiset toimintamuodot olivat mukana vuoden 
tapahtumissa, mutta painopistettä suunnattiin retkeilyyn ja vaelluksiin.  

Yhdistys oli mukana noin 7400 henkilön liikuttamisessa mukaan lukien Lykynlammen 
ulkoilukeskuksen arvioidut kävijät: tapahtumissa 1900 henkeä ja Lykynlammella 5500 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 5 lasta. Päätöstapahtumaan lasten laturetkeen osallistui n. 29 lasta ja 70 sisarusta 
ja vanhempaa. Opettajina olivat Katja Sivonen, Satu Fredriksson, Sirkka Nissinen, Asta 
Kämäräinen, Sanna Kaari, Päivi Turunen, Liisa Kauppinen, Eeva Vornanen, Anita Asikainen, Eija 
Sollo, Katja Sivonen, Helene Mentula, Maarit Hartikainen, Marjatta Partanen ja Sirpa  Lehkonen, 
Vastuuhenkilönä Marjatta Partanen.  

Lasten hiihtokoulun kysyntä oli edelleen suuri. Ohjaajia hiihtokouluissa 11 henkeä.  

2.2  Aikuisten koulutustoiminta   

Muumi-hiihdonohjaajien peruskurssille osallistui 22 henkeä.  Vastaavana vetäjänä Eija Sollo, 
muina kouluttajina Helene Mentula ja Sanna Kaari. 

Aikuisten hiihtokoulu järjestettiin yhteistyössä Future Clubin kanssa. Osallistujia oli 24, 
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 200 henkilölle.    

Retkiruokakurssi 12-13.1 oli menestys: 16 tavattoman innokasta osallistujaa perehtyi 
kuivattamisen ja retkiruoan keventämisen saloihin ja nikseihin. Vetäjinä Liisa Oura ja Ritva 
Laukkanen. 

”Eläinten jälkiä lumella” – kurssi 17.18.2 jouduttiin perumaan osallistujien vähyyden vuoksi. 
Vetäjänä olisi ollut Matti Laukkanen. 

3 valokuva- ja varusteiltaa saivat suuren suosion. Jokaiseen kolmeen iltaan osallistui 
vähintään 40 latulaista, yhteensä 266. Esillä oli eri kulkijoiden valokuvaesityksiä retkistään 
ympäri maailmaa. Tilaisuudet veti Eero Oura.   

Alpo Juvonen on aloittanut kouluttautumisen latuoppaaksi. 

Sanna Kaari on kouluttautunut muumihiihdonohjaajien kouluttajaksi 



3  KUNTOLIIKUNTATOIMINTA   
3.1  Pääliikuntalajit   

3.1.1 Hiihto    

Hiihtoa on edistetty tapahtumissa ja Lykynlammen ulkoilukeskuksen tiedotus- ja 
voitelupalveluilla. Kahviota pidettiin auki neljättätoista vuotta 30.12-1.4 välillä 31 päivänä kello 
11-16. Aloitus uudenvuoden aatonaattona, mutta ilmastonmuutoksen vuoksi ensimmäinen 
hyvä hiihtoviikonloppu oli vasta 15.1.  

Kävijöiden määrää ei voi laskea, mutta 5500 liikkujaa palkitsi itsensä suorituksen jälkeen 
munkilla ja mehulla/kahvilla, huonon talven vuoksi munkkeja paistettiin 2600 vähemmän kuin 
edellisenä vuonna Karkean arvion mukaan lähes joka toinen hiihtäjä käy sisällä 
munkkikahvilla. Lykynlammesta ja talkoolaisten rekrytoinnista ovat vastanneet Inkeri 
Kiiskinen ja Tyyne Laitinen.   

Hiihtokauden avajaiset Kopravaarassa 8.1 oli pakko perua ensin huonon lumitilanteen, 
sittemmin kovan pakkasen vuoksi.  

Kareliahiihdon aikana 3-4.3 Joensuun Latu ylläpiti latuasemat Lykynlammella ja 
Jaamankankaalla. Vaikea ja lämmin sää karsi osallistujamäärän kahden päivän aikana 
415:ksi.  Joensuun Ladun osalta vetäjänä toimivat Titta Rouvinen ja Pekka Karjalainen.   

Perinteinen Pyhäsaarihiihto ja sitä edelliseksi lauantai-illaksi suunniteltu ”kuutamohiihto”, 
jouduttiin perumaan jäälle nousseen veden ja latujen puutteen vuoksi.  

Pyhäsaaren kahvio viikonloppuisin maaliskuun ajan oli suunnitelmissa, mutta aikainen 
kevään tulo ja jäälle noussut vesi estivät sen – pidimme Lykynlammen kahviota auki 30.3 
asti. 

Olimme mukana Osuuspankin Hippohiihdon järjestelyissä 30.3. Lasten hiihtotapahtuma 
korvattiin mehuilla ja munkeilla, kun lumi hävisi edellisenä yönä. ”Osallistujia” oli 242 + 
vanhemmat. 

3.1.2 Kävely, sauvakävely ja lumikenkäily    

Yleisten sauvakävelytapahtumien perinne on lopetettu – riittävän moni suomalainen osaa 
kävellä sauvojen kanssa. Sen sijaan järjestettiin 2 tekniikkailtaa, joiden aikana 23 henkeä sai 
opastusta oikeasta ja tehokkaasta sauvakävelytekniikasta. Vetäjinä olivat Pirjo Saukkonen , 
Liisa Oura, Riikka Turunen ja Riitta Turunen.   

Sydän- ja polkuretki järjestettiin totuttuun tapaan P-K:n sydänpiirin kanssa 30.9. Tilaisuus oli 
suurmenestys: kävelylle osallistui 70 henkeä. Vetäjänä Riikka Turunen sekä Mirja Huuskonen 
ja Pirjo Saukkonen.  

Lumikenkäretki 24.2 ”peruttiin” virallisesti kovan pakkasen vuoksi. 6 henkeä kiersi tästä 
huolimatta Kalliojärven lenkin Pirjo  Saukkosen johdolla. 

3.1.3 Retkeily ja vaellukset    

Umpihankihiihto 27.28.1 Höytiäisen saareen järjestettiin ensimmäistä kertaa. Se kokosi 9 
innokasta, joita suosi loistava sää ja hienot maisemat. Retken veti Eero Oura. 



Huolletusta hiihtovaelluksesta 9-12.3 Valtimolta Nurmekseen nautiskeli 9 henkeä. 
Järjestelyistä vastasi ”äksyt ämmät” aksytammat.fi , Ladun puolesta Hilkka Nissinen ja Aarno 
Pitkänen.  

Kilpisjärven hiihtoviikolla 31.3-7.4 oli osallistujia Joensuusta ja Kuopiosta yhteensä 26. 
Järjestelyt hoiti Eero Oura, ohjelman osallistujat toteuttivat omin päin..   

Kevään hiihtovaellukselle Norjan suurtuntureille 31.3-7.4 osallistui 8 hiihtäjää. He kokivat 
mm. vuosikymmenen myrskyn 24m/s, jonka aikana liikkuivat tuvalta tuvalle.  Hiihdon veti 
Reino Moller. 

Päiväretkelle  Kolvanan Uuron uusitulle reitille osallistui täysi bussilastillinen latulaisia 55 
henkeä. Sää ja luonto olivat hehkeimmillään, reitti komea. Retken järjestelyistä vastasi Liisa 
Oura, oppaana oli Mika Pirinen.   

Saramon Jotoksen pidennetylle viikonloppuretkelle 17-20.5 osallistui 10 henkeä, joita suosi 
komea sää. Vaelluksen veti Alpo Juvonen.   

Naisten vaellukselle Ruunaalle 8-10.6 osallistui 9 henkeä. Vaelluksen veti Eeva Vornanen.   

Päiväretkelle Valtimon Murtovaaraan 18.8 osallistui 33 latulaista. Maisemat ja säät suosivat, 
paikallisena erinomaisena oppaana toimi Heikki Ovaskainen, vetäjänä Pirjo Saukkonen. 

Ruskaretki oli ensimmäistä kertaa poissa toimintakalenterista. 

Maakuntavaellus 15-16.9  Ruunaalla oli menestys: sille osallistui  51 vaeltajaa, joista valtaosa 
oli vähän kulkeneita tai ensikertalaisia. Järjestelyt hoidettiin puoliksi Ladun ja PoKaLin 
kanssa. Ladun puolesta oppaina olivat Pirjo Saukkonen ja Alpo Juvonen. 

Viikonloppuvaellukselle Patvinsuolle 29-30.9 osallistui vain 4 henkeä. Vetäjänä Eero Oura.  

Puolukkaretken 29-30.9 8 osallistujaa yöpyivät ja retkeilivät Patvinsuon lähettyvillä, majoitus 
Suomun opastuskeskuksessa. Vetäjänä olivat Marjatta Partanen ja Liisa Oura.   

Lapin syysvaellus 25.8-1.9 tehtiin Ruotsiin Kebnekaisen lähettyville. 10 retkeläistä nauttivat 
jokaöisen lumisateen koristelemasta luonnosta ja huiputtivat Ruotsin korkeimman vuoren. 
Retken veti Eero Oura 

Kolin ruskavaellus 29.9 oli mukana uutena tapahtumana. Future Clubin järjestämä huollettu 
päiväkävely sai kiitoksia järjestelyistä heti suuren suosion: 75 osallistujaa. Toivo Turunen.  

Talvisella vaelluksella Koitajoelle 24-25.11 13 henkeä sai kokea viivästyneen syksyn ihania 
luontoelämyksiä  Eero Ouran johdolla. Majoituimme Polvikosken kämpässä.   

Puijon ladun järjestämällä Kiilopään kaamosviikolla 1-8.12. 16 Joensuun latulaista hiihteli 
ensilumilla ja umpihangessa Kiilopään-Saariselän mahtavissa maisemissa.   

3.2  Muu liikuntatoiminta    

Melontaretkelle Koitereelle 1-3.6 osallistui 9 latulaista. Loistokeli. Vetäjänä Eero Oura.   



Suomi Meloo – tapahtumassa 9-15.6 perinteikkäällä tervareitillä Kuhmosta Ouluun oli 
mukana 8 hengen joukkue kaksikolla ja osin yksiköllä. Joukkueen johtajana toimi Onni 
Voutilainen.   

Joensuun Latu ja Joensuun Kauhojat meloivat Inarin ympäri 13-22.7 osallistujan erinomaisen 
onnistuneen retken vetäjä oli Eero Oura. 

Suomen Ladun leiripäiville ei osallistunut ketään. 

Kirkkovenesoutu on uutena lajina kiinnostanut useita kymmeniä latulaisia. Järjestelyt ja 
kirkkoveneretken joelle 20.8 on järjestänyt Future Club. 3 johtokunnan jäsentä osallistui 
haastettuna Karelia-soutuun 29-7. 

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

Hasanniemessä järjestettyyn Vesille 2007 tapahtuman 26.5 pilasi surkea sää ja koko päivän 
(tilaisuuden loppumiseen asti) kestänyt vesisade. Osastolla kävi ihmisiä parikymmentä 
henkeä. Toiminnan esittelijöinä Marjatta Partanen, Pirjo Saukkonen ja Eero Oura. 

 

4 JÄRJESTÖTOIMINTA   
4.1 Kokoukset    

Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidettiin Koivupihan palvelukeskuksessa 14.3 ja 14.11. 
Kevätkokouksessa osallistujia oli 20 ja syyskokouksessa 21. Syyskokouksessa oli 
johtokunnan täydentäminen erittäin vaikeaa. 

Johtokunta kokoontui 10 kertaa.    

Suomen Ladun kevät- tai syyskokouksissa ei ollut edustusta.    

Savo-Karjalan latualueen syyskokoukseen ja koulutuspäiville Varkaudessa osallistui Pekka 
Karjalainen.   

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

Pirjo Saukkonen on ollut mukana Karjalan kävelyviikkojen suunnittelutyöryhmässä. 

Jäseniä on osallistunut Suomen Ladun järjestö/toimihenkilökoulutukseen. Hyvän hiihtopäivän 
istuivat sisällä Pirjo Saukkonen, Tyyne Laitinen ja Martti Ossi.  

4.2  Jäsenistö    

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt tasaisena hieman yli tuhantena. Vuoden 2007 lopussa 
jäsenmäärä oli 1188. Nettolisäys vuoden aikana oli 37 henkeä, edellisinä vuosina (-06) 45, (-
05)+28 ja (-04)-10 henkeä.   

4.3  Toimihenkilöt    

Johtokunta vuonna 2006 on esitelty liitteessä 2.  



5  MUU TOIMINTA   
Lykynlammen ulkoilukeskuksen kahvion pito talviviikonloppuisin jatkui jo 14 vuotta. Se on 
Joensuun Ladun tärkein julkikuva ulkopuolisille.  

Lykynlammella käyneiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta huono talvi laski sisällä 
käyneiden määrää merkittävästi. 5475 myytyä munkkia talven aikana. (Edellisenä vuonna 
8155 = 2680 vähemmän) Hiihtämässä käyneitä karkean arvion mukaan 13.500. 

Talkoolaisia oli mukana talven aikana yhteensä 65, he tekivät 80 talkootyöpäivää. 
Maankuulujen munkkien leipurina on toiminut Terttu Nissinen.  

Talkoisiin osallistuneet palkittiin marraskuussa moderni kiitospäivällisellä Kuntohovilla.   

Jäsentiedote ilmestyi kuluneena vuonna kaksi kertaa. Muut tiedotuskanavat ovat olleet 
yhdistyksen www-sivut, järjestöpalstan ilmoitukset, lehdistön menovinkit ja paikallisradiot. 
Karjalainen uutisoi useista tapahtumista. Tiedottajana toimi Liisa Oura, www-vastaavana 
Risto Paanala. 

Retkeilyvälineiden lainaus on ollut kohtuullisen vilkasta, lainaustapahtumia n. 60. 
Huhtikuussa olivat mm. kaikki 12 ahkiota yhtä aikaa liikkeellä. Vuoden aikana on hankittu 
kajakkikaksikko, 2 ahkiota, 3 metsäsukset, 4 paria lumikenkiä ja kolme telttaa, kajakkikärry. 
Varastovastaavana on toiminut Martti Ossi.   

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

Yhdistys seurannut aktiivisesti maankäyttösuunnittelua liikuntareitistöjen kannalta ja antanut 
lausunnon maakuntakaavasta.  Yhdistys on kommentoinut Metsähallituksen 
luonnonvarasuunnitelmaa sekä osallistunut ”Pohjois-Karjalan Euroopan matkailukartalle” –
projektin valmisteluun. 

7  TALOUS   
Yhdistyksen talous on vakaassa kunnossa.  Yhdistys avasi määräaikaisen kasvusijoitustilin 
Nordeassa. 

Tuloslaskelma 1.1-31.12.2007 ja tase 31.12.2007 ovat liitteenä 3.   

Joensuu, 20.2.2008  Joensuun Latu ry,  

Johtokunta  

Eero Oura   Kirsi Karjalainen  

puheenjohtaja   sihteeri 

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


