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1 Yleistä 
 

Joensuun Latu ry toimii terveellisen ulkoilun ja liikunnan edistämiseksi.  Tämän toteut-

tamiseksi järjestettiin vuonna 2015 retkiä, koulutuksia ja tapahtumia, ylläpidettiin Ly-

kynlammen ulkoilumajaa ja Kuhasalon laavua, tehtiin ehdotuksia ja annettiin lausuntoja 

päätöksentekijöille. Lajitarjontaan kuuluivat toimintavuonna hiihto, lumikenkäily, ret-

keily, vaellus, pyöräily, melonta, soutu, geokätköily ja retkiluistelu. Toiminta perustui 

vapaaehtoistyölle. Yhdistyksen hallintoa hoitaa ja vapaaehtoistoimintaa organisoi johto-

kunta.  

 

Kyseessä oli Joensuun Ladun 64. toimintavuosi.  Joensuun Latuun kuului jäsenrekisterin 

mukaan maksaneita jäseniä 1 700, kun vuotta aiemmin jäsenmäärä oli 1 569, ja vuonna 

2013 jäseniä oli 1 554. Vuoden aikana Joensuun Ladun vapaaehtoistehtävissä toimi 114 

henkilöä Lykynlammen ulkoilumajan ja Kuhasalon laavun tehtävissä sekä Ladun eri ta-

pahtumissa.  

 

2  Koulutustoiminta 
 

Koulutustoiminta laajeni yhä edellisvuodesta. Järjestettiin seuraavat koulutukset ja vas-

tuuhenkilöinä toimivat seuraavat: 

 

Koulutus/kurssi Vastuuhenkilö 

Retkihemuleiden ohjaajakurssi Reijo Rissanen/Suomen Latu 

Talviretkeilyn peruskurssi Eero Oura, Huck Middeke 

Aikuisten hiihtokoulu yhteistyössä  

Future Clubin kanssa 

Toivo Turunen 

Muumien hiihtokoulu Taina Kuivalainen 

Retkiruokakurssi Ritva Laukkanen, Liisa Oura 

Melontakurssi Eero Oura, Lea Lukkarinen, Liisa Oura 

Geokätköilykurssi Annu Jantunen, Riikka Kuhmonen 

Retkiluistelukurssi Helena ja Eki Haapomaa 

 

Osa koulutustapahtumista järjestettiin OK-opintokeskuksen tuella. Muumien hiihtokou-

lun ohjaajien jatkokurssi järjestettiin yhteistyössä Suomen Ladun kanssa. Järjestettiin 

myös uusien jäsenten ilta, jossa tutustuttiin Ladun toimintaan ja käytiin samalla tutus-

tumassa Ladun varustevarastoon. Liisa Oura ja Risto Paanala perehdyttivät. 

 

Annu Jantunen ja Riikka Kuhmonen osallistuivat Suomen Ladun geokätköilyn ohjaaja-

kurssille, ja sen ansiosta saatettiin itse järjestää geokätköilyn alkeiden kurssi. 
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Koulutuksista talviretkeilykurssi järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen. Retki-

luistelukurssi oli lajissaan ensimmäinen, ja sen ohjaajiksi saatiin Suomen Retkiluistelijat 

ry:n kokeneet kouluttajat Helena ja Eki Haapomaa. 

 

3  Hiihto 
 

Hiihtämiseen kannustettiin järjestämällä erilaisia tapahtumia, koulutusta ja suksien voi-

telupalvelua sekä pitämällä Lykynlammen hiihtomajalla latukahviota.  Kahvio oli avoin-

na 3.1.-15.3.viikonloppuisin sekä Pohjois-Karjalan hiihtolomaviikolla 2.-8.3. joka päivä. 

Kahviotalkoolaisista huolehti Marjatta Partanen.  Joensuun kaupungin myötävaikutuk-

sella rinnesaunat olivat lämpiminä lauantai-iltapäivisin.   

 

Suomen Latu jatkoi kampanjaa, jonka tarkoituksena oli innostaa, kannustaa ja opastaa 

ihmisiä löytämään hiihtämisen ihanuuden. Hiihtoniilona eli hiihdon lähettiläänä jatkoi 

Liisa Oura.  

 

Talvi osoittautui yhtä heikoksi hiihtämisen kannalta kuin edellinenkin vuosi. Lunta saa-

tiin myöhään ja vain vähän ja helmikuun lämpimät kelit ja niitä seuranneet pakkaset ja 

tuulet tekivät laduista jäisiä. Oksia, neulasia ja kariketta oli laduilla runsain määrin, mikä 

teki hiihto-oloista hyvin vaikeat. Pyhäselälle ehdittiin aukaista ladut, mutta helmikuun 

lopun leudot kelit sulattivat lumet jään pinnalta, eikä uusia hyviä hiihtämiseen soveltu-

via oloja järville tullut.  Pyhäselälle suunnitellut Otsalamppuhiihto ja Pyhäselän jäähiihto 

jouduttiin perumaan jo toistamiseen.  Iltaruskohiihto Pyhäselälle olisi jouduttu muutta-

maan nastakengillä kävelyksi, mutta osallistujia ei ollut vetäjää lukuun ottamatta. 

 

Umpihankihiihdot lähimaisemissa olivat toiseen kertaan tapahtumakalenterissamme. 

Tarkoituksena oli kannustaa ihmisiä tutustumaan tavanomaisen latuhiihdon ulkopuoli-

seen maailmaan. Joensuun Ladulla oli tarjota retkisuksia ja leveäsompaisia sauvoja. Um-

pihankihiihtoihin ei tarvinnut etukäteen ilmoittautua, ja niiden alku- ja päättymispaikka 

oli helposti saavutettavissa. Kaikki neljä umpihankihiihtoa toteutettiin, vetäjinä Eero 

Oura, Liisa Oura ja Alpo Juvonen. Pitempi umpihankiretki tehtiin Patvinsuolle, vetäjänä 

retkellä oli Tuula Turunen. 

 

Aikuisten hiihtokoulu toteutettiin yhteistyössä Future Clubin kanssa. Ryhmät olivat 

erikseen perinteisen ja vapaan tyylin hiihtäjille.  

 

Muumien hiihtokoulussa ryhmiä oli neljä: Muumiperheen hiihtokoulu, Muumipeikkojen 

ryhmä, Nipsujen ryhmä ja Retkihemuleiden ryhmä.  Muumien hiihtokoulujen vetäjänä 

oli Taina Kuivalainen ja 18 ohjaajaa. Lapsia hiihtokouluissa oli 62, sillä enempää ei suu-

resta kysynnästä huolimatta voitu ottaa. Muumien hiihtokoulujen yhteydessä järjestet-

tiin Lykynlammen maastossa Soihtuhiihto.  Se olikin menestyksekäs, ja osallistujia arvi-

oitiin olleen peräti 500.  
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Kevään hiihtoviikko Olos-Pallastunturien maastossa ja Kilpisjärvellä  toteutettiin niin, 

että majoitus oli Muonion Särkijärven majoilla tai Kilpisjärven retkeilykeskuksessa ja 

tehtiin päiväretkiä ympäröiville tuntureille. Retkellä oli mukana myös Puijon Ladun jä-

seniä.  Hiihtoviikon järjesti Hannu Melin.  

 

Ensi lumen hiihtoviikkoa Suomen Ladun Kiilopään tunturikeskuksessa vietettiin kym-

menettä kertaa. Juhlavuoden kunniaksi tehtiin umpihankiretkiä tunturiin ja laduttomiin 

metsiin viitenä päivänä, vetäjinä Pekka Tikkanen Puijon Ladusta ja Eero Oura. 

 

Lykynlammen ulkoilumajalla oli tarjolla suksien voitelupalvelu lauantaisin ja sunnuntai-

sin Future Clubin toimesta, vastuuhenkilönä Toivo Turunen.  

4  Lumikenkäily  
 

Talven lumikenkäilyretket aloitettiin Kolin vaaroille suuntautuneella retkellä loistavissa 

oloissa.  Retken veti Martti Turunen.  

 

Toinen lumikenkäilyretki tehtiin aivan uuteen kohteeseen Rääkkylän Varpasalossa.  Kä-

veltiin suuren Savonselän rantamaisemissa ja Apajalahden tervaleppälehdossa, vetäjänä 

Katri Vuorjoki. 

 

Lisäksi ohjattiin opiskelijoita lumikenkäilyn saloihin Itä-Suomen yliopiston virkistysilta-

päivän merkeissä Kuhasalossa, missä kenkäilijät palkittiin mehutarjoilulla Kuhamajalla. 

Vetäjinä toimivat Tuula Turunen ja Liisa Oura. 

5 Patikkaretket ja päivä- sekä iltaretket – lähiretkien vuosi 
 

Kokeiltiin erilaista retkeä järjestämällä ”Ulos ja luontoon”- retki Suvituulen palvelukes-

kuksen ja päiväkuntoutuksen asiakkaille. Retken suunnittelivat ja toteuttivat Päivi Rait-

tila ja Martti Turunen. Retki suuntautui Niittylahden opiston tuntumaan Pyhäselän ran-

taan. Koska sää- ja jääolot olivat epäsuotuiset, suunniteltua järven jäällä tapahtuvaa 

osuutta ei pystytty toteuttamaan, mutta siitä huolimatta retki sai kiitosta runsain mää-

rin.  

 

Kauden ensimmäinen lähiretki kulki Käsämän kinttupolulla. Polku kulki pitkin helposti 

käveltäviä polkuja, metsäteitä ja kyläteitä.  Retken veti Silja Pesonen. 

 

Toinen lähiretki patikoitiin Lykynlammen metsissä, kohteina kuusikot, harjut ja järvet 

sekä luonnonvarainen lähde. Retken veti Liisa Oura.  
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Kolmas lähiretki toteutettiin yhteistyössä Botanian Ystävät ry:n kanssa ja sen aiheena 

olivat Joensuun puulajipuiston havupuut.  Asiantuntemuksesta ja opastuksesta vastasi-

vat Leena ja Lasse Finer. 

 

Neljäntenä lähiretkenä oli lepakkoretki – iltaretki Kuhasaloon, aiheena lepakot, joita ha-

vainnoitiin Helena Haakanan asiantuntemuksella.  

 

Viidentenä lähiretkenä oli sieniretki Kuhasalossa erityisesti isille ja lapsille, ja se toteu-

tettiin Pelastakaa Lapset ry:n kanssa, oppaana Topi Linjama ja Kuhamajan emäntänä Lii-

sa Oura. 

 

Kuudentena lähiretkenä oli retki Kulhoon historian- ja luonnontuntemuksella höystet-

tynä, oppaana Jorma Reijonen.  

 

Etelä-Konneveden uuteen kansallispuistoon tehtiin koko päivän retki, missä kiivettiin 

Kalajanvuorelle, kokeiltiin uutta polkua ja tutustuttiin kansallispuiston järvimaisemaan 

entisen hinaaja-aluksen kannelta. Retken vetäjänä oli Liisa Oura.  

 

Päiväretkien viikko heinä-elokuun vaihteessa suuntautui Ylläksen maisemiin, vetäjänä 

Ilkka Raittila.  

 

Sydän- ja polkuretki suunnattiin Höytiäiselle Jouhtenisen saareen, missä kuljettiin luon-

topolkua ja tarkasteltiin kymmenen vuotta aiemmin riehuneen trombin jälkiä.  

 

Suomen luonnon päivän retki tehtiin Patvinsuon kansallispuistoon, vetäjänä Ilkka Raitti-

la ja Tuula Turunen.  

 

Perinteinen ruskaretki Kolille tehtiin taas kerran loistavan syyssään vallitessa, ja sen jär-

jestelyvastuusta huolehti Future Club.  

6  Vaellukset 
 

Joensuun Ladun talvivaellus suuntautui Ruotsin ja Norjan suurtuntureille suurimmaksi 

osaksi Kalottireitin maisemiin. Retki oli kahden viikon mittainen ja sen veti Eero Oura.  

Helatorstaiviikonlopun vaelluksen kohteena oli Karhunpolun eteläinen osa, ja sen op-

paina olivat Martti Turunen ja Arja Manninen.  

 

Herajärven kierroksen eteläinen osa kierrettiin kahden päivän vaelluksena. Retken veti-

vät Tarja Makkonen ja Sari Kettunen.  Vaellus oli suunnattu etenkin uusille retkeilijöille. 

Paimenpojan vaellus Jänisjoen varrella tehtiin syyskuisena viikonloppuna, vetäjänä Arja 

Manninen. 
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Rospuuttoretki eli syksyn viimeinen vaellus toteutettiin patikoiden ja muutamat retke-

läiset meloen uuden lumen oloissa Koitajoen varrella, vetäjänä Eero Oura. 

7  Pyöräily 
 

Toteutettiin iltapyöräilyjä Joensuun ympäristössä. Kevätkaudella pyöräiltiin seuraavat: 

 Joensuu-Kulho-Kuurna 

 Kuoringan kierto 

 Lehmo-Puntarikoski-Lykynlampi 

 Kalliojärven kierto 

 

Syksykaudella pyöräiltiin vielä Hopealahteen. Vetäjinä pyöräretkillä olivat Hannu Melin, 

Marjatta Partanen ja Merja Mustonen. 

 

Uutena pyöräilytapahtumana toteutettiin yölaulajaretki pyöräillen yösydännä Hasan-

niemestä Penttilän joutomaille, oppaana Harri Hölttä. 

 

Pyhäselän ympäripyöräily tehtiin Joensuun Pyöräilijöiden perinteisellä reitillä, mutta 

leppoisasti kaksipäiväisenä tapahtumana, vetäjänä Hannu Melin.  

 

Joensuun Latu oli toista kertaa mukana joukkueena leikkimielisessä pyöräilyn kilome-

trikisassa, jonka tavoitteena oli innostaa ihmisiä kulkemaan polkupyörällä autoilun si-

jaan ja myös siten toimia ympäristöä säästävämmällä tavalla. Joukkueessa oli mukana 

21 henkeä, ja pyöräiltyjä kilometrejä touko-syyskuun välisenä aikana 38 000. 

8  Melonta ja soutu 
 

Melonnan alkeiskurssi järjestettiin perinteiseen tapaan kolmena arki-iltana, ohjaajina 

Eero Oura, Lea Lukkarinen ja Liisa Oura. Liisa ja Lea suorittivat melontaohjaajan tutkin-

non.  

 

Kevään ensimmäinen melontaretki suunnattiin Herajärvelle, mutta reittisuunnitelmaa 

jouduttiin muuttamaan ankaran tuulen takia. Retken vetäjinä toimivat Anna-Lea ja Jor-

ma Vartiainen. 

 

Myös toinen melontaretki, Pielisen  melontaretki kärsi kovasta tuulesta, ja retkelle lähti 

vain kokeneita melojia. Retki toteutettiin Lieksan Loiskeen kajakkiväen kanssa, ja retken 

veti Mari Jannela. 

 

Suomi meloo-kanoottiviestin melontareitti oli Lappeenrannasta Helsinkiin Viipurin 

kautta. Tämäkin melonta toteutettiin poikkeuksellisen kovien tuulien ja kylmän sään 
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vallitessa, ja suunniteltuja reittiosuuksia jouduttiin muuttamaan tuulen takia. Joukkueen 

kipparina toimi Liisa Oura. 

 

Pitkä melontaretki tehtiin Saimaalle Puumalan etelänpuoleisille vesille, huomion koh-

teina Astuvansalmen kalliomaalaukset ja Suvorovin sotakanavat. Retken vetäjänä oli Ee-

ro Oura. 

 

Kuutamomelontaan Joen Yössä ei Ladun melojia lähtenyt kesän kovimman rankkasateen 

vallitessa.  

 

Joensuun Ladun melojia osallistui ensi kertaa toteutettuun Ahvenisen melontasuunnis-

tustapahtumaan Enossa ja Lieksan Loiskeen järjestämään tunnelmalliseen lyhtymelon-

taan Lieksanjoella 

 

Kirkkovenesoutajat harjoittelivat Future Clubin järjestämillä souduilla kahdesti viikossa 

kesäkauden aikana. Useat latulaiset osallistuivat varsin säännöllisesti harjoituksiin. Yh-

dyshenkilönä toimi Toivo Turunen. 

 

Kuutamosoutuun Joen Yössä ei laskettu vesille ainuttakaan kirkkovenettä samaisen sa-

teen takia. Sen sijaan sekä kesäkuun alun jokisoutelussa että elokuun souturetkellä oli 

useita kirkkoveneitä 

9  Geokätköily  
 

Koska Joensuun Latu sai kaksi geokätköilyn ohjaajaa eli Annu Jantusen ja Riikka Kuhmo-

sen, saatettiin järjestää oma geokätköily tutuksi-kurssi.  Sen innoittamana järjestettiin 

myös georetki, mutta syksyn iltapimeät aiheuttivat sen, että osallistuminen jäi vähäisek-

si. Seuraavan vuoden geokätköilytoiminta sai hahmonsa. 

10 Retkiluistelu 
 

Järjestettiin ensimmäinen Suomen Ladun pilotoima retkiluistelukurssi, joka koostui teo-

riaopetuksesta ja harjoituksista jäällä. Koska Pohjois-Karjalan järvet olivat kurssiaikaan 

joulukuussa vielä vailla jääpeitettä, jouduttiin harjoitukset pitämään keinojäällä, mutta 

se onnistui hyvin Outokummun jäähallissa. Opettajina toimivat Suomen Retkiluistelijat 

ry:n ohjaajat Helena ja Eki Haapomaa. Näin saatiin luoduksi pohjaa retkiluisteluharras-

tukselle Joensuun Ladun toimintana. 
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11  Valokuva- ja teemaillat 
 

Jatkettiin valokuva- ja teemailtojen järjestämistä. Niiden aiheet ja esittäjät olivat: 

 

Teemailta Esittäjä 
Pohjois-Skandinavian vaellusreitit Harri Ahonen 

Lumileopardia metsästämässä – luontovalokuvaajien 
retki Himalajalle Pyhiinvaellusreitillä Tiibetissä Mt 
Kailashilla 

Eero Oura 
 

Patikoimaan ulkomaille?  
Pohjois-Karjalan upeimmat luontokohteet 

Esko Honkanen 
Mika Pirinen 

Joensuun Ladun kevään 2015 ahkiovaellus 
Pyöräretkellä Lhasasta Katmanduun 

Juhani Kangas 
Eero Oura 

Joensuun Ladun pitkät melontaretket  
Manaslu-vuoren  kierros Nepalissa 

Sirkka-Liisa Kolehmainen 
Eero Oura 

12   Kuhamaja 
 

Kuhamajaa kunnostettiin ja sen varustusta täydennettiin. Kuhamajan katto ja portaat 

kunnostettiin. Lukitus uusittiin pariin kertaan Kuhamajalle tapahtuneiden murtautumis-

ten takia.  Kuhamajan talkoista huolehti Martti Ossi ammattitaitoisine vapaaehtoisjouk-

koineen. 

 

Järjestettiin Kuhasalo tutuksi-tapahtuma, joka sai kosolti kiitosta. Tilaisuuden järjestäji-

nä olivat Jorma Reijonen, Martti Ossi ja Tyyne Laitinen.  

 

Joensuun kaupungin ja Joensuun Kalastuskunnan edustajien kesken pidettiin neuvottelu 

ja katselmus, jossa todettiin, että aiempien Kuhasalon kehittämistä koskevien ehdotus-

ten lisäksi on tehty uusiakin toimia: puuhuolto nuotiopaikoille on varsin hyvässä mallis-

sa, myös teiden viitoitus Kuhamajalle on saatu aikaan ja opastetauluja kunnostettu. Ilki-

vallan torjumisesta ja autojen paikoitustiloista keskusteltiin. 

 

Kuhamajan käyttö jäi kuitenkin jäänyt aiottua vähäisemmäksi, sillä Pyhäselän jäähiih-

don peruuntuminen ja huonot jääolot heijastuivat myös Kuhamajan käyttöön.  

13  Ulkoilun olosuhdetyö, maankäytön suunnittelun seuranta sekä kan-

nanotot 
 

Maankäytön suunnittelua seurattiin aktiivisesti etenkin Joensuun kaupungin alueelta. 

Joensuun kaavoittajilta tuli sähköpostitse mielipide- ja lausuntopyyntöjä uusien kaavo-

jen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista, kaavaluonnoksista ja -ehdotuksista. Pohjois-

Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe oli myös Ladulle tärkeä. Liperin ja Kontiolahden kaa-
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voitusta seurattiin internet-infon kautta. Ilomantsin itärajan retkeilyreitistöön sisälty-

viin Kulkijan polun ja Pogostan kierroksen muotoiluun Latu osallistui aktiivisesti. 

 

Joensuun Ladun kannanotot koskivat latu-, ulkoilu- ja retkeilyreitistöjä sekä virkistys-

alueita. Lausunnoissa ja mielipiteissä huomio kiinnitettiin virkistysalueiden merkityk-

seen ihmisten hyvinvoinnille, virkistysalueiden ja reitistöjen saavutettavuuteen, reitistö-

jen turvallisuuteen, jatkuvuuteen ja verkostomaisuuteen sekä tarpeellisen varustukseen 

kuten liikenteen eri tasojen, tauko- ja rantautumis- ym. paikkojen rakentamismahdolli-

suuksiin. Virkistysalueiden osalta tuotiin lisäksi esille tärkeinä niiden väliset viheryh-

teydet. Kannanotto annettiin seuraavista: 

 

 Kuorevaaran asemakaavamuutos 

 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotus 

 Muistutus viherkaavaehdotuksesta 

 Lausunto Karhumäki-Heinävaaran osayleiskaavasta 

 Kannanotto Pohjois-Karjalan virkistysalueyhdistyksestä 

 

Lisäksi Liisa Oura antoi kommenttinsa Suomen Ladun lausuntoa varten, joka koski Pat-

vinsuon kansallispuiston käyttö- ja hoitosuunnitelmaa.      

14  Viestintä 
 

Kertomusvuoden tapahtumista tiedotettiin jäsenille kahdella jäsentiedotteella, joulu-

kuun lopulla 2014 ja elokuussa 2015. Lisäksi tapahtumista tiedotettiin sähköpostivies-

teillä, sanomalehti Karjalaisen ”tapahtumia”-palstalla ja lehti-ilmoituksilla Karjalaisessa 

ja Karjalan Heilissä sekä luonnollisesti Joensuun Ladun verkkosivuilla.  Joensuun Ladun 

eri henkilöt esiintyivät Yle Pohjois-Karjalan radiossa useita kertoja.   

 

Ladun tiedottaja oli Eila Partanen, ja verkkotiedotuksesta vastasi Risto Paanala.  

 

Joensuun Ladun tapahtumista toimitettiin aineistoa myös Suomen Ladun tapahtumaka-

lenteriin ja monien julkaisijoiden kalentereihin.   

 

Ladulla oli oma Facebook -sivusto. Latu oli mukana muutaman kuukauden Pohjois-

Karjalan yhdistykset -nimisessä julkisessa Facebook -ryhmässä. 

 

Www-sivut olivat hyvin ajan tasalla. Palaute nettisivuista oli pääsääntöisesti myönteistä. 

Nettisivujen pääkäyttäjä oli Risto Paanala. 

 

Kertomusvuoden aikana oli nettisivujen kävijälaskurin mukaan yhteensä 104837 kyse-

lyä, joista etusivulle 22638. Alla olevat muutamat tunnusluvut vuodelta 2015 kertovat 

www-sivujen käyttöaktiivisuudesta ja tavoista. 
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Suurin kyselymäärä pvm 15.2.2015 892 kpl 

Kalenteriin 8 147 kyselyä 
Jäsenet 8 612 kyselyä 

Varusteet 13 603 kyselyä 
Talvi 17 490 kyselyä 

Kesä 15 120 kyselyä 

Lappi 8 845 kyselyä 
Vesillä 5 321 kyselyä 

Lapset 1 848 kyselyä 
Sidoksia 1 873 kyselyä 

In English 968 kyselyä 
 

Joensuun Latu esitteli toimintaansa Itä-Suomen yliopiston uusien opiskelijoiden tietoto-

rilla. Tammikuun alussa Liisa kävi vaihto-opiskelijoille alustamassa aiheesta ”Miten sel-

vitä hengissä Joensuun talvesta”. Ulkomaalaisten opiskelijoiden kiinnostus toimintaan 

on ollut niin suurta, että Ladun verkkosivulle on tehty englanninkielinen esittely ja toi-

mintakalenterin englanninkielinen versio. Jäsenistöön kuuluikin useiden muidenkin 

maiden kansalaisia.  

 

Joensuun Latu oli edustettuna lukuisissa muissakin tilaisuuksissa ja toimitti lisäksi ai-

neistoa toiminnastaan useille tahoille kertomusvuoden aikana. 

15  Joensuun Ladun retkeilyvarusteet  
 

Joensuun Latu ylläpiti, kunnosti ja kehitti retkeilyvarusteita jäsenkuntansa iloksi. Ladul-

la oli kaksi varustevarastoa, lisäksi kajakkeja säilytettiin Hasaniemessä venevajasta 

vuokratuilla paikoilla.  

 

Sepänkadun varaston ikkunaremontti tehtiin osana kiinteistön kunnostusta. Neuvotel-

tiin uudet tilat kajakkien ja kanoottien säilytykseen Hasanniemen makasiineista ja siir-

rettiin kanootit sinne. 

 

Uusina varusteina hankittiin kaksi Fjällpulken-ahkiota ja uusi Hillebergin teltta. Luovut-

tiin tummista ahkioista.  Melontakalustoa uusittiin hankkimalla vanhan kajakkikaksikon 

tilalle loppuvuonna uusi. Lisäksi uusittiin aukkopeitteitä, sokkopeitteitä ja meloja.  Yksi-

köitä kasvatettiin yhden Atlantic-kajakkiyksikön verran.  Varustevaraston vastuuhenki-

lönä toimi Martti Ossi ja kajakkivaraston Ilkka Raittila.  
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16  Tunnustukset, muistamiset 
 

Jorma Reijoselle luovutettiin Suomen  Ladun kultainen mitali kiitoksena hänen pitkäai-

kaisesta ja ansiokkaasta toiminnastaan Latuyhdistyksen hyväksi. Kiitoksena kuluneen 

vuoden aikana tehdystä vapaaehtoistyöstä järjestettiin talkoolaisille kiitosillallinen, jolle 

osallistui ennätykselliset 74 talkoolaista.  

17  Yhteistyö 
 

Yhteisenä tapahtumana toteutettiin ensi lumen hiihtoviikko Kiilopään tunturikeskuk-

sessa. Johtokunta vieraili Puijon Ladun kutsumana Pilpan majalla, missä kehiteltiin yh-

teistyötä etenkin seuraavaa vuotta ajatellen.  Melontatoiminnassa jatkettiin yhteistyötä 

koulutuksen, retkien ja kalustoyhteistyön merkeissä Joensuun Kauhojien kanssa. Soutu- 

ja retki- ja etenkin hiihtotapahtumia koskeva yhteistyö Future Clubin kanssa oli aktiivis-

ta.  

 

Ensimmäiset Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Niittylahden opiston erä- ja luon-

to-opasopiskelijoiden tehdyt työssäoppimis- ja näyttötilaisuudet toteutettiin. Suunnitel-

tiin myös seuraavana vuonna yhteistyönä tehtävää Angry Birds -tapahtumaa opiston 

nuoriso- ja vapaa ajan ohjaajaopiskelijoiden kanssa. Yhteistyö Pohjois-Karjalan Liikun-

nan työllistämishankkeen tiimoilta koki takaiskun työllistämisrahoituksen tyrehtymisen 

takia.  

 

Koulutusyhteistyötä  OK-opintokeskuksen kanssa jatkettiin.  Oltiin mukana edellisvuo-

den lopussa perustetun Veneilykoulun toiminnassa. Veneilykoulu toimii vesillä liikkumi-

sen koulutuksen yhteenliittymänä. Yhteistyötä Botanian Ystävät ry:n kanssa jatkettiin ja 

Pelastakaa Lapset ry:n kanssa aloitettiin. Joensuun kaupunki oli tärkeä yhteistyökump-

pani.  Martti Ossi vei Joensuun Ladun onnittelut 30-vuotistaivaltaan viettävälle tunturi-

kerho Kumpelle.  

 

Yhteistyö ISYYn opiskelijaliikunnan kanssa jatkui, ja järjestettiin vaihto-opiskelijoiden 

hiihdon alkeiskurssi sekä lumikenkäilyn opastustilaisuus.  

 

Eero ja Liisa Oura osallistuivat Suomen Ladun kevätliittokokoukseen ja Liisa Oura syys-

kokoukseen.  

 

Joensuun Latu on jäsenenä Suomen Latuun, Savo-Karjalan latuyhdistykseen sekä Poh-

jois-Karjalan Liikuntaan. 
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18 Hallinto 
 

Joensuun Ladun syys- ja kevätkokouksen välillä yhdistystoimintaa ja taloutta johti syys-

kokouksen valitsema johtokunta. Yhdistyksen johtokunnan muodostivat kahdeksi vuo-

deksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan jäsentä ja 

yhdeksi vuodeksi valitut varajäsenet. Toiminnan tukiranka oli vapaaehtoistoiminta. Uu-

sia vapaaehtoistoimijoita saatiin lisää, vaikka pitkäaikaisia vanhoja jättäytyi sivummalle. 

Joensuun Ladun kevätkokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus, vahvistettiin tilin-

päätös vuodelta 2014 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Sääntömääräisessä 

syyskokouksessa hyväksyttiin Joensuun Ladun toimintasuunnitelma vuodelle 2016 ja 

valittiin puheenjohtaja ja jäsenet uudeksi kaksivuotiskaudeksi sekä varajäsenet vuodek-

si erovuoroisten tilalle.  

 

Johtokunta vuonna 2015 

 

Tehtävät Nimi 
Puheenjohtaja Liisa Oura 

Varapuheenjohtaja,  
turvallisuusvastaava 

Ilkka Raittila 

Sihteeri, taloudenhoitaja Kirsi Karjalainen 
Jäsenet Hannu Melin, Eero Oura, Eila Partanen, Maija 

Penttinen, Martti Ossi, Tuula Turunen 

Varajäsenet Risto Paanala, Marjatta Partanen 
 

Johtokunnan ulkopuolella tärkeä tehtävä oli lasten toiminnan ohjaaja Taina Kuivalaisella 

ja lasten toiminnan ohjaajien kouluttaja Eija Sollolla. Johtokunta piti 10 kokousta. 

19  Talous 
 

Joensuun Ladun toiminnan rahoitus perustui jäsenmaksuihin ja Lykynlammen ulkoilu-

majan kahvion tuottoon. Tukea koulutustapahtumiin saatiin OK-opintokeskukselta. 
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20  Tilastot Joensuun Ladun toiminnasta 2015  
 

Tapahtumat, niiden ajankohdat ja osallistujamäärät vuonna 2015  

 

Tapahtumat Osallistujat 
Hiihto  

Umpihankihiihdot lähimaisemissa  
3.1. 3 

17.1. 10 
31.1. 13 

14.2. 11 

10.1. Aikuisten hiihtokoulu 21 

21.2. Hiihtoretki Patvinsuolla 4 

22.2. Vaihto-opiskelijoiden hiihtokoulu 15 
20.3. Maaliskuinen iltaruskohiihto 1 

21.3.-5.4. Hiihtovaellus Norjassa ja Ruotsissa 10 
11.-18.4. Hiihtoviikko Pallaksella ja Kilpisjärvellä 34 

5-12.12. Ensilumen viikko Kiilopäällä 32 
Yhteensä 154 

  

Lumikenkäily  
17.1. Lumikenkäretki Kolin maisemissa 10 

7.2. Lumikenkäretki Varpasalossa 14 
17.2. Opiskelijoiden lumikenkäretki 25 

Yhteensä 49 
  

Lapset ja perheet  

17.1.Retkihemuleiden ohjaajakoulutus 10 
Muumien hiihtokoulu  

7.2. 62 
8.2. 62 

14.2. 62 
15.2. 62 

14.2. Ystävänpäivän Soihtuhiihto 500 

Yhteensä 758 
  

Valokuvaillat  
19.1. Pohjois-Skandinavian vaellusreitit 60 

23.2. Intian Himalaja, Pyhiinvaellus Tiibetissä 50 
16.3. Pohjois-Karjalan luontokohteet, Patikkaretket ulko-
mailla 

60 

12.10. Kevään 2015 ahkiovaellus, pyöräretki Lhasasta Kat-
manduun 

50 

9.11. Manaslun kierto, Saimaan melonta 60 

Yhteensä 280 

  



14 
 

Kokoukset  

18.3. Joensuun Ladun kevätkokous 10 

23.11 Joensuun Ladun syyskokous 16 
20.10. Kiitosillallinen 74 

Yhteensä 100 

  
Kursseja  

21.2. Talviretkikurssi 6 
24.-25.4. Retkikokkikurssi 7 

7.5. Tutustu toimintaan-ilta 10 
Yhteensä 23 

  

Pyöräily  
Iltapyöräilyt tiistai-iltaisin  

19.5. Lehmo-Puntarikoski-Lykylampi 35km 4 
26.5. Kuoringan kierto 61km 8 

2.6. Kulho-Kuurna 4 
9.6. Kalliojärven kierto 4 

1.9. Hopealahti 4 

6-7.6. Pyhäselän ympäripyöräily 6 
9.5-20.9. Kilometrikisa,osallistujia 21 

Yhteensä 51 
  

Vaellukset  
14.-17.5. Helatorstain vaellus Karhunpolulla 7 

6-7.6. Viikonloppuvaellus Herajärvelle 7 

19-21.9 Paimenpojan polku 8 
21-22.11 Rospuuttoretki Koitajoelle 12 

Yhteensä 34 

  

Melontakoulutus  
19.5. Melontakoulutus 1. ilta 12 

26.5. Melontakokoulutus 2. ilta 12 

2.6. Melontakoulutus 3. ilta 12 

23.-24.5. Herajärven kierros meloen 4 

6.-12.6. Suomi Meloo Lappeenranta-Viipuri-Helsinki 8 
13.-14.6. Melontaretki Pielisellä 7 

21.-18.6. Melontaretki eteläisellä Saimaalla 7 
Yhteensä 62 

  

Lähiretket  
11.3 Ulos ja luontoon Elämys-retki 30 

9.5. Kuhasalo tutuksi 15 
16.5. Lähiretki Pahakalan kinttupolulla 15 

20.5. Puulajipuistokävely 41 

19.6. Yölaulajaretki pyöräillen 12 



15 
 

15.8. Lähiretki Lykynlammelta 7 

21.8. Lepakkoretki Kuhasaloon 21 

3.9. Isien ja lasten sieniretki Kuhasaloon 18 
19.9. Lähiretki Kulhon maisemissa 12 

Yhteensä 171 

  
Päiväretket  

23.5. Päiväretki Etelä-Konneveden kansallispuistoon 18 
25.7.-1.8. Päiväretkien viikko Ylläksellä 10 

29.8. Suomen Luonnon päivän retki Patvinsuolle 12 
12.9 Ruskaretki Kolille 60 

26.9. Sydän-ja polkuretki Jouhteniselle 60 

Yhteensä 150 
  

Geokätköily  
8.9. Geokätköilykurssi 25 

Georetki 3 
Yhteensä 28 

Retkiluistelu  

13.12 Retkiluistelukurssi 13 
 

 

 

 

 

 

 

 


