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Ulkoilua ympäri vuoden
Joensuun Latu on Suomen Ladun jäsenyhdistys, joka haluaa kattojärjestönsä tapaan kaikkien löytävän 
mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta ja edistää vastuullista, ympärivuotista ulkoilua. Alkava 
vuosi on Joensuun Ladun 71. toimintavuosi. 

Joensuun Latu järjestää ympäri vuoden ohjattuja retkiä, koulutusta, ulkoilutapahtumia sekä 
luontoelämyksiä kaikenikäisille ja -tasoisille liikkujille, perheille, aloittelijoille ja kokeneemmille. Toiminta 
on avointa ja kynnys mukaan tulemiselle pidetään matalana. Järjestäjän roolin lisäksi yhdistys toimii 
myös mahdollistajana tarjoamalla jäsentensä käyttöön retkeilyvarusteita ja jäähdytetyn ensilumen ladun 
käytön.

Joensuun Latu on retkeilyn ja liikunnallisen elämäntavan edistäjä ja asiantuntija, joka jakaa tietoa 
retkeilystä ja jokamiehenoikeuksista ja -velvollisuuksista sekä antaa lausuntoja ulkoilun olosuhteista.

“Ulkoilu on parasta lääkettä pandemian jälkihoidossa” (Eki Karlsson / Suomen Latu)

Koronapandemia on lisännyt suomalaisten kiinnostusta retkeilyä ja ulkoilua kohtaan. Suositut 
ulkoilualueet ovat jopa ruuhkautuneet, luonnossa halutaan liikkua sekä omaehtoisesti että ohjatusti, mikä
näkyy esimerkiksi Suomen Ladun jäsenmäärän kasvuna. Luontoliikunta eri muodoissaan kiinnostaa 
myös aloittelevia retkeilijöitä, joten matalan kynnyksen retkille ja koulutuksille on tarvetta, samoin kuin 
lainattaville retkeilyvarusteille. 

Tulevan vuoden suunnitelmat on tehty sillä oletuksella, että lunta ja jäätä riittää, korona ei enää rajoita 
kokoontumisia ja Lykynlammen kahvio on edelleen Joensuun Ladun hoidettavana.

Toimintaa lapsille ja perheille
Joensuun Latu tarjoaa lapsiperheille yhteisiä ulkoiluhetkiä ja myönteisiä elämyksiä luonnosta. Muumien 
hiihtokoulu ja Muumien retkeilykoulu kuuluvat edellisvuosien tapaan ohjelmaan, samoin Soihtuhiihto ja 
Hämärähommat. Valtakunnallisissa perhetapahtumissa, UlkonaKuinLumiukko ja Nuku yö ulkona, ollaan 
mukana. Kansallisena hiihtopäivänä järjestetään lapsille oma laturetki Lykynlammella.

Hiihto
Perinteiset jäähiihdot, Pyhäselän jäähiihto ja Otsalamppuhiihto, järjestetään olosuhteiden salliessa. 
Keväinen Lapin hiihtoviikko vie latulaiset Ylläksen ja Särkijärven maisemiin ja ensilumen hiihtoviikko 
marras-joulukuussa tuttuun tapaan Kiilopäälle. Kansallisena hiihtopäivänä järjestetään laturetki 
Joensuun lähimaisemissa ja kevään hankiaisilla hiihdetään Patvinsuolla. Myös umpihankihiihtoa pääsee 
kokeilemaan ohjatusti. Joensuun Latu on edelleen valmis tarjoamaan kahvio- ym. palveluja 
Lykynlammen ulkoilukeskuksessa ja tukemaan siten hiihtoharrastusta. Yhdistyksen jäsenille tarjotaan 
mahdollisuus käyttää yhdistyksen ostamalla yrityskortilla maksutta jäähdytettyä ensilumen latua 
Kontiolahden ampumahiihtokeskuksessa.

Lumikenkäily
Talven aikana järjestetään muutamia lumikenkäretkiä Joensuussa ja lähiympäristössä. 



Retki- ja matkaluistelu
Uudenvuoden avauksena luistellaan jäätilanteen salliessa Kuoringan ympäri. Järjestetään retki 
Punkaharjun luistelureitille. Luistelurataa pidetään yllä Lykynlammen jäällä yhdistyksen talkoovoimin.

Patikkaretket, päivä- ja iltaretket
Jäsenten toiveiden mukaisesti tehdään useita matalan kynnyksen päiväretkiä, joissa pyritään 
huomioimaan myös iäkkäämmät ja vähemmän liikuntaa harrastaneet retkeilijät. Päiväretkiä tehdään 
ainakin Jakokosken tähtitornille, Karelianpoluille sekä Särkiselälle Outokummun erä- ja 
luontokeskukseen. Syksyn polkuretki suuntautuu Ruunaalle ja Itä-Suomen latualueen yhteinen kesäretki 
Petkeljärvelle. Syksyn mittaan järjestetään myös yhteisiä sieni- ja marjaretkiä. 
 
Vaellukset ja yön yli kestävät retket
Nelipäiväinen, huollettu vaellus patikoidaan Teljosta Ruunaalle. Lapin ruskaretkellä tukikohtana on 
Suomen Ladun Akumaja Karigasniemellä. Toinen syysretki tehdään Lieksaan Ukonsärkän polulle ja 
Karhunpolulle. Rakastu retkeilyyn -koulutukseen liittyvillä lyhyemmillä retkillä tutustutaan muihin oman 
maakunnan kohteisiin.

Polkujuoksu
Jatketaan polkujuoksun yhteislenkkejä viikoittain eri puolilla Joensuuta ja lähikuntia. Haetaan mukaan 
Suomen Ladun polkujuoksukiertueelle.

Pyöräily
Tiistai-iltaisin touko-, kesä- ja elokuussa pyöräillään eri kohteisiin Joensuun ympäristössä. Järjestetään 
myös pari pitempää päivä-/viikonloppupyöräilyä. Joensuun Ladulla on joukkue Kilometrikisassa ja 
Talvikilometrikisassa.

Melonta ja soutu
Melontaretket järjestetään yhteistyössä Joensuun Kauhojien kanssa. Soutuharjoituksia järjestää Future 
Club. 

Sauvakävely
Joensuun Latu on mukana Kävelykipinä-kampanjassa ja kävelykilometrikisassa.
            

Muuta toimintaa

Valokuva- ja teemaillat
Valokuvailloissa kuullaan retkikokemuksia ja nähdään kuvia sekä Joensuun Ladun omilta retkiltä että 
muiden retkeilijöiden reissuilta. 

65+ -toiminta
Yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoiden kanssa järjestetään yli 64-vuotiaille 
latulaisille käytännön opastusta ja harjoittelua terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Koulutus 
Suomen Latu järjestää  eri puolilla Suomea ohjaajakoulutuksia, joihin yhdistyksen jäseniä kannustetaan 
osallistumaan. Joensuun Latu on valmis osallistumaan koulutuskustannuksiin, jos osallistuja sitoutuu 
jakamaan osaamistaan yhdistyksen toiminnassa. Suomen Ladun koulutuksista järjestetään tulevana 
vuonna Joensuussa Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi, Metsämörriohjaajan peruskurssi, Rakastu 
retkeilyyn -ohjaajakurssi sekä Luonnossa kotonaan -peruskurssi. 

Joensuun Latu opastaa jäseniään mm. retkeilyn perusteissa, vaellusvarusteiden valinnassa ja 
suunnistuksessa. Aikuisten hiihdon opetuksessa yhteistyökumppanina on Future Club.

Lykynlampi ja Kuhamaja



Joensuun Latu ylläpitää hiihtokaudella kahviota Lykynlammen ulkoilukeskuksessa, mikäli vuokrasopimus
tilojen omistajan kanssa syntyy. Joensuun Latu pyrkii vaikuttamaan Joensuun kaupunkiin, niin että 
Lykynlammen ulkoilualue säilyy kaupungin ja kaupunkilaisten käytössä ja omistuksessa. Hallituksessa 
perustetaan työryhmä, joka pyrkii vaikuttamaan siihen, että Lykynlammen ulkoilukeskus säilyy kaupungin
omistuksessa ja kaupunkilaisten epäkaupallisessa käytössä.

Suksien voitelupalvelua Lykynlammella tarjoaa Future Club. 
Kuhamaja Kuhasalossa on jäsenten vuokrattavissa ympäri vuoden. Kuhamaja tulee olleeksi Joensuun 
Ladun tukikohtana 10 vuotta, mikä huomioidaan tulevan vuoden tapahtumissa.

Retkeilyvarusteet
Ylläpitämällä monipuolista ja laadukasta varustevarastoa tuetaan retkeilyharrastusta ja madalletaan 
kynnystä harrastuksen aloittamiseen. Varusteet pidetään hyvässä kunnossa ja niitä uusitaan tarpeen 
mukaan. Jäsenille tarjotaan mahdollisuus retkeily- ja liikuntavälineiden kierrättämiseen Lykynlammella 
järjestettävässä kirpparitapahtumassa. 

Turvallisuus

Retkiin ja tapahtumiin laaditaan riskianalyysit ja turvallisuussuunnitelmat. Yhdistys osallistuu tarvittaessa 
ohjaajien ensiapukoulutusten kustannuksiin. Tapahtumiin osallistujat ovat Suomen Ladun 
tapaturmavakuutuksen piirissä. Jäsenten tietoturvasta huolehditaan noudattamalla laadittuja 
tietosuojaselosteita. Koronapandemiaan liittyvää ohjeistusta seurataan ja toiminta järjestetään 
ajantasaisten ohjeiden mukaan. Yhdistys nimeää turvallisuusvastaavan, joka seuraa turvallisten 
toimintatapojen noudattamista yhdistyksen retkillä ja tapahtumissa ja opastaa tarvittaessa ohjaajia.

Viestintä

Joensuun Latu tiedottaa toiminnastaan verkkosivuillaan, kuukausittain jäsenten sähköpostiin 
lähetettävällä uutiskirjeellä sekä kahdesti vuodessa ilmestyvässä jäsenlehdessä. Some-viestintään 
käytetään facebookia ia jossain määrin instagramia. Kutsut vuosikokouksiin julkaistaan lisäksi 
Karjalaisen järjestöpalstalla. Tapahtuman luonteesta riippuen tiedotukseen käytetään myös 
mediatiedotteita sekä Joensuun kaupungin, Karjalaisen ja Karjalan Heilin sekä paikallisten radiokanavien
menovinkkipalveluja.

Yhteistyökumppanit 

Paikallista yhteistyökumppaneista tärkeimpiä on Joensuun kaupunki, joka omistaa Lykynlammen 
ulkoilukeskuksen ja vastaa liikuntapaikkojen, kuten latujen ylläpidosta. Ohjaajaresurssiin saadaan 
vahvistusta mm. Future Clubista ja Joensuun Kauhojista. Oppilaitosyhteistyötä tehdään Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä Riverian, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Yksittäisiä
tapahtumia järjestetään ainakin Joensuun seudun kansalaisopiston ja Joensuun Perheentalon kanssa. 

Suomen Latu tukee yhdistyksiä tarjoamalla valtakunnallisiin tapahtumiin, kampanjoihin ja kiertueisiinsa 
markkinointi- ym. materiaalia. Tulevana vuonna Joensuun Latu on mukana seuraavissa Suomen Ladun 
kampanjoissa: Kansallinen hiihtopäivä, Rakastu hiihtoon, UlkonaKuinLumiukko, Kävelykipinä, Retkelle-
päivät ja Nuku yö ulkona. Joensuun Latu osallistuu aktiivisesti myös Itä-Suomen latualueen toimintaan.

Vuoden aikana esille tuleviin yhteistyötarjouksiin suhtaudutaan avoimesti. Tavoitteena on olla luotettava 
ja mieluinen yhteistyökumppani.

Hallinto ja talous



Joensuun Latu on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksessa valittu hallitus, jonka tavoitteena on pitää yhdistyksen 
talous vakaana ja tarvittaessa sopeuttaa toimintaa talouden tasapainottamiseksi. Toiminnan rahoitus 
perustuu jäsenmaksuihin sekä Lykynlammen ulkoilukeskuksen kahvion tuottoon. Muita tulonlähteitä ovat
retkeilyvarusteiden ja Kuhamajan käyttömaksut. Retket ja tapahtumat pyritään pääsääntöisesti 
toteuttamaan omakustanteisesti. Tulevan vuoden talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että Joensuun 
Latu vastaa edelleen Lykynlammen kahviotoiminnasta.

Jäsenyys ja jäsenmaksut

Joensuun Ladun jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut hallituksen 
hyväksymä henkilö. Jäsenmaksut vuonna 2022 pidetään edellisvuoden tasolla:
Henkilöjäsenyys 26 €
Rinnakkaisjäsenyys 17 € (henkilö jäsenenä toisessa latuyhdistyksessä)
Perhejäsenyys 35 € (samassa osoitteessa asuvat perheenjäsenet)
Nuorisojäsenyys 13 € (alle 20-vuotiaat)
Opiskelijajäsenyys 13 € (alle 29-vuotiaat)

Toiminnan kehittäminen

Osaamista yhdistyksessä lisätään hyödyntämällä ohjaajakoulutusten lisäksi Suomen Ladun tarjoamia 
vapaaehtoistyön johtamiseen, viestintään ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen liittyviä koulutuksia. 
Alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön, kokouksiin ja koulutuksiin osallistutaan aktiivisesti ja 
samalla verkostoidutaan. Retkien ja tapahtumien ohjaajilta ja osallistujilta kootaan palautetta, joka 
käsitellään hallituksen kokouksissa ja tarvittaessa kehittämisilloissa. Työryhmien, ohjaajien ja muiden 
vapaaehtoisten työtä tuetaan tarjoamalla koulutusta, opastusta ja selkeää, dokumentoitua ohjeistusta, 
esim. turvallisuuteen liittyen. Vapaaehtoistoimijoita kiitetään mm. tarjoamalla heille kiitospäivällinen.

Suomen Ladun strategian painotukset, kuten vastuullisuus, huomioidaan yhdistyksen toiminnassa 
entistä tarkemmin. Vastuulliseen toimintaan kuuluvat mm. tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja turvallisuus, 
luonnon kunnioittaminen ja ympäristövastuulliset toimintatavat. 

Joensuun Latu haluaa olla jatkossakin historiaansa kunnioittava, vapaaehtoisvoimin nykyisyyttä elävä ja 
tulevaisuutta ennakoiva yhdistys.

Joensuu 13.11.2021 Joensuun Latu ry:n hallitus


