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1  Yleistä 

  

Joensuun Latu ry toimi tarkoituksensa mukaisesti ja ulkoilun ja retkeilyn edistämiseksi 

jo 65. vuotta.   Toimintakertomusvuonna 2016 järjestettiin retkiä, koulutuksia ja 

tapahtumia jäsenille ja yleisötapahtumia kaikille Joensuun seudun ihmisille.  

Ylläpidettiin Lykynlammen ulkoilumajaa ja Kuhasalon laavua, tehtiin ehdotuksia ja 

annettiin lausuntoja päätöksentekijöille luonnossa tapahtuvan liikunnan ja retkeilyn 

edistämiseksi.   Niittylahden opiston kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen ansiosta 

tapahtumien kirjoa saatettiin vielä entisestään laajentaa. Tapahtumia oli kaikkiaan 91. 
  

Juhlavuoden suurin tapahtuma oli tammikuinen Angry Birds -tapahtuma. Vuotta 

vietettiin järjestämällä ulkoilun ja retkeilyn toukokuinen teemapäivä Lykynlammella 

sekä valokuvailta, jossa oli keskeisesti esillä Joensuun Ladun historia. 

  

Lajitarjontaan kuuluivat toimintavuonna hiihto, lumikenkäily, retkeily, vaellus, pyöräily, 

melonta, soutu, geokätköily ja retkiluistelu. Uutena lajina aloitettiin frisbeegolf. 

  

Toiminta perustui vapaaehtoistyölle. Yhdistyksen hallintoa hoiti ja vapaaehtoistoimintaa 

organisoi johtokunta. 

  

Joensuun Latuun kuului jäsenrekisterin mukaan maksaneita jäseniä 1 864, kun vuotta 

aiemmin jäsenmäärä oli 1 700, ja vuonna 2014 jäseniä oli 1 569. Vuoden aikana 

Joensuun Ladun vapaaehtoistehtävissä toimi 170 henkilöä Lykynlammen ulkoilumajan 

ja Kuhasalon laavun tehtävissä sekä Ladun eri tapahtumissa. 

  

2  Koulutustoiminta 
  

Järjestettiin ennätykselliset 12 koulutustilaisuutta.  Vastuuhenkilöinä toimivat 

seuraavat: 

  

Koulutus/kurssi Vastuuhenkilö 

Muumien hiihtokoulu Taina Kuivalainen 

Hygieniapassikoulutus Laila Mujunen, Marjatta Partanen 

Lumikenkäily tutuksi Maria Siltakorpi 

Vaihto-opiskelijoiden hiihtokoulu Liisa Oura, Arja Manninen, Vilma 

Lehtovaara 
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Melontakurssi Eero Oura, Jaana Kalajoki, Liisa Oura 

Geokätköilykurssi Annu Jantunen, Riikka Kuhmonen 

Retkiturvallisuus Markus Sievers 

Nuotioherkkuja Timo Pesonen 

Melontakertaus Liisa Oura 

Melontatekniikan ilta Esa Rahunen 

Frisbeegolf tutuksi Markku Penttonen 

Luontoa kuvaamaan -kurssi Tuomo Kallonen 

  

Osa koulutustapahtumista järjestettiin OK-opintokeskuksen tuella.  Lykynlammen 

majalla järjestettiin myös ”Tutustu toimintaan” -tilaisuus, jossa oli myös esillä Ladun 

retkeilyvarusteita, esittelijöinä Arja Manninen ja Liisa Oura.   Koulutusta järjestettiin 

myös Niittylahden opiston kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen nojalla. Kotkan 

Rankkiin tehdyn viikonloppuretken teemana oli arktisten lintujen kevätmuutto, ja 

retken tietopuolinen anti oli runsas. 

  

Suomen Ladun järjestämään Muumien retkeilykoulun ohjaajakoulutukseen osallistuivat 

Taina Kuivalainen, Heini Kauppinen ja Kaisa Kontkanen. 

  

3  Hiihto   
  

Talvi alkoi kovan pakkasen ja lumettomuuden merkeissä.   

Aikuisten hiihtokoulua ei saatettu pitää suunniteltuun aikaan; toisella yrityksellä lumen 

määrä olisi riittänyt, mutta tiukka pakkanen esti pitämästä. Sen jälkeen Joensuun 

seudulle saatiin hyvä lumikerros, ja yleisötapahtumina järjestetyt Soihtuhiihto, 

Pyhäselän otsalamppu- ja jäähiihto voitiin kahden vuoden tauon jälkeen toteuttaa. 

  

Angry Birds Go Snow -kiertue rantautui tammikuun lopussa Lykynlammelle. Angry 

Birds -hahmot täyttivät Lykynlammen tienoot, hiihtoa opastettiin kahdessa pisteessä, oli 

lumikenkäilyä, jättiritsa-ammuntaa, liukumäkiä, napakelkka, tandem-hiihtoa ja 

potkukelkkailua. Tarkoituksenahan oli innostaa lapsia ja perheitä nauttimaan talvesta ja 

samalla tutustuttaa uusiin lajeihin. Osallistujia oli moninkertaisesti odotuksiin nähden, 

ainakin 2400, mutta järjestelyt saatiin sujumaan. Tapahtuma oli Joensuun Ladulle 

mittavin aikoihin ja vaati paljon valmistelua ja ennätyksellisen paljon talkoolaisia. 

Palaute oli kannustava niin osallistujien kuin talkoolaistenkin mielestä. 
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Muumien hiihtokoulussa ryhmiä oli kolme: Muumiperheen hiihtokoulu, 

Muumipeikkojen ryhmä ja Retkihemuleiden ryhmä.  Muumien hiihtokoulussa oli 

vetäjänä Taina Kuivalainen ja yhdeksän ohjaajaa. Lapsia hiihtokouluissa oli 45, sillä 

enempää ei suuresta kysynnästä huolimatta voitu ottaa. Muumien hiihtokoulujen 

yhteydessä järjestettiin Lykynlammen lähimaastossa Soihtuhiihto.  Se olikin 

menestyksekäs, ja osallistujia arvioitiin olleen peräti 500.  Muumipeikon vierailu 

hiihtokoulussa ja Soihtuhiihdossa sai kosolti kiitosta. 

  

Angry Birds -tapahtuman ja Soihtuhiihdon jälkeen järjestettiin vielä kaksi 

yleisötapahtumaa: Otsalamppuhiihto Pyhäselällä ja Pyhäselän jäähiihto, jotka 

molemmat saivat  todella mukavasti ihmisiä liikkeelle laduille. Otsalamppuhiihtoon 

osallistui arviolta 200 hiihtäjää ja Pyhäselän jäähiihtoon tuhatkunta. Ladun 

huoltopisteinä toimivat Pyhäsaaren huoltopiste ja Kuhamaja. Pääjärjestäjänä näissä 

tapahtumissa oli Hannu Melin. 

  

Hiihtämistä ja muuta talviulkoilua edistettiin myös pitämällä Lykynlammen 

hiihtomajalla latukahviota sekä suksien voitelupalvelua.  Kahvio oli avoinna 2.1. - 13.3. 

viikonloppuisin sekä Pohjois-Karjalan hiihtolomaviikolla 7. - 15.3. joka päivä. 

Kahviotalkoolaisista huolehti Marjatta Partanen.  Joensuun kaupungin 

myötävaikutuksella rinnesaunat olivat lämpiminä lauantai-iltapäivisin. 

  

Umpihankihiihtoja lähimaisemissa jatkettiin, sillä haluttiin kannustaa ihmisiä 

tutustumaan tavanomaisen latuhiihdon ulkopuoliseen maailmaan. Joensuun Ladulla oli 

tarjota tarkoitukseen sopivia retkisuksia ja leveäsompaisia sauvoja. 

Umpihankihiihtoihin ei tarvinnut etukäteen ilmoittautua, ja niiden alku- ja 

päättymispaikka oli helposti saavutettavissa. Kaikki kolme umpihankihiihtoa 

toteutettiin, ensimmäinenkin yli 30 asteen pakkasesta huolimatta. Hiihtojen vetäjinä 

olivat Eero Oura, Vesa Mitrunen ja Maria Siltakorpi. Pitempi umpihankiretki tehtiin 

Juuan vaaroille, vetäjinä olivat Anna-Lea ja Tapio Vartiainen. 

  

Koko perheen hiihtoretki Hopealahdessa kärsi osallistujien vähyydestä, vaikka se 

muuten olikin mukava. Vetäjänä oli Vesa Mitrunen. Myös kuutamohiihto Pyhäselällä jäi 

tyngäksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi, vetäjänä Juho  Varpukoski. 

  

Kevään hiihtoviikko vietettiin Kilpisjärvellä, jossa majoitus oli Kilpisjärven 

retkeilykeskuksessa ja päiväretket tehtiin ympäröiville tuntureille. Hiihtoviikon järjesti 

Hannu Melin. 
  

Ensi lumen hiihtoviikkoa Suomen Ladun Kiilopään tunturikeskuksessa vietettiin 

yhdettätoista kertaa. Viikon aikana tehtiin latuhiihtojen lisäksi umpihankiretkiä, 

vetäjinä Pekka Tikkanen Puijon Ladusta ja Eero Oura. 
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Lykynlammen ulkoilumajalla oli tarjolla suksien voitelupalvelu lauantaisin ja 

sunnuntaisin Future Clubin toimesta, vastuuhenkilönä Toivo Turunen. 

4  Lumikenkäily 

  

Lumikenkäilyyn opastettiin Lykynlammen maisemissa, opastajana Maria Siltakorpi.   

Toinen lumikenkäilyretki tehtiin Kolille ja sen ohjaajana oli Salla Kettunen. Viikonlopun 

lumikenkäretki suuntautui Ukonjoelle ja sen veti Siru Nissinen. 

  

Lisäksi ohjattiin opiskelijoita lumikenkäilyn saloihin Itä-Suomen yliopiston 

liikuntailtapäivän merkeissä Lykynlammella, vetäjänä Maria Siltakorpi. 

5  Patikkaretket, päivä- ja iltaretket 

  

Kevään ensimmäinen sulan maan tapahtuma oli luontokuvauksen ilta Kuhasalossa, 

ohjaajana Tuomo Kallonen. Toinen tapahtuma oli linturetki Noljakan lintutornille 

kevätmuuton seurantaan, vetäjänä Ilari Soppela. Kolmas oli retki Orinnoron 

rotkolaaksoon, jossa oppaana toimi Juho Varpukoski. Neljäs oli retki Kolvananuuroon, 

jonka oppaana oli Salla Kettunen. Toukokuun lopulla oli taideretki Kolille 

kansallistaiteilijoiden jalanjäljissä, jonka oppaana oli Juho Varpukoski. 

  

Kinttupolun kolmesta retkestä viimeisin patikoitiin Ylämyllyn kinttupolulla, ja sen veti 

Silja Pesonen. 

 

Edellisenä vuonna järjestetty puulajipuistoretki sai seuraajan, kun järjestettiin 

teemaretki Joensuun puulajipuistoon, tällä kertaa aiheena lehtipuut. Se toteutettiin 

yhteistyössä Botanian Ystävät ry:n kanssa, ja opastuksesta vastasivat Don Welsh ja 

Ilmeini Lasarov. 

  

Koska puulajipuistokävelyt saivat niin suuren suosion, lisättiin ohjelmaan toinen 

puulajipuistokävely Jakokosken Arboretumiin elokuun lopussa, oppaina Pentti Seutu ja 

Don Welsh. Samalla retkellä tutustuttiin myös Tähtikallion tähtitieteelliseen 

observatorioon. 

  

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

järjestelyistä huolehti Future Club. Niinikään perinteinen sydän- ja polkuretki 

yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sydänpiirin kanssa patikoitiin Pamilonkoskella. 

  

Luostarivaelluksella retkeilijät kulkivat joko pitemmän reitin Lintulasta Valamoon tai 

lyhyemmän Valamon maisemissa, vetäjinä Martti Turunen ja Liisa Oura. 
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Kakonsalon poluttomiin metsiin tehtiin syksyinen retki, jonka veti Juha Tiainen. 

  

 Lokakuinen kuutamoretki täydenkuun aikaan Kuhasalossa keräsi kävelijöitä siitä 

huolimatta, että kuu pysyi pilvien takana. Vetäjänä oli Ilkka Raittila. Lokakuussa tehtiin 

vielä äkkilähtö Mattisenlahden kyläpolulle Pertti Koistisen aloitteesta ja opastamana. 

6  Vaellukset ja yli yön retket 

  

Joensuun Ladun talvivaellus tehtiin juhlavuotemme merkeissä klassikkoreitille  

Haltitunturille,  vetäjänä Alpo Juvonen. 

  

Retki Kotkan Rankkiin tehtiin toukokuisena viikonloppuna.  Arktisten lintujen 

kevätmuuton lisäksi tutustuttiin saaren historiaan ja risteiltiin myös Itäisen 

Suomenlahden kansallispuistossa. Asiantuntijana oli mukana Harri Hölttä ja retken 

järjestelyistä huolehti Liisa Oura. 

  

Viikonloppuvaellus Patvinsuon kansallispuistossa toteutettiin Tarja Makkosen ja Sari 

Kettusen vetämänä. Vaelluksen tarkoitus oli rohkaista kulkijoita ja varmistaa heidän 

taitojaan, ja siinä onnistuttiin.    

  

Isovanhempien ja lastenlasten leiri Patvinsuon kansallispuistossa toteutettiin 

itseohjautuvasti, ja se onnistui hyvin. 

  

Hossan puoliviikkoinen retki peruuntui osanottajien vähyyden takia. 

  

Ruskavaelluksen Padjelantan kansallispuistoon Ruotsin Saamenmaalle vetivät  Eero 

Oura ja Arja Manninen. Vuoden viimeinen vaellus, rospuuttoretki, suunnattiin 

Karhunpolulle, vetäjänä Arja Manninen. 

  

Toimittiin isäntäyhdistyksenä Savo-Karjalan latualueen syysretkelle. Se suuntautui 

Patvinsuon kansallispuistoon, missä patikoitiin, soudettiin ja saunottiin. Osallistujia oli 

mukavasti kaikkiaan seitsemästä latuyhdistyksestä, ja Patvinsuon opastuskeskus ja 

Metsänvartijan maja toimivat oivallisina tukikohtina.               

7  Pyöräily 

Pyöräilyinnostus kasvoi kohisten, ja erilaiset pyöräilytapahtumat saivat porukat 

polkemaan ennen näkemättömän innokkaasti. Toimintasuunnitelmaan merkittyjen 
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iltapyöräilyjen lisäksi jatkettiin kevätkauden pyöräilyitä ja toteutettiin uusi sarja 

iltapyöräilyjä elokuussa. Pitkä pyöräretki toteutettiin ensimmäistä kertaa. 
  

Kevätkaudella pyöräiltiin seuraavat iltapyöräilyt Joensuun ympäristössä: 

·         Lehmo-Puntarikoski-Lykynlampi 

·         Joensuu-Kulho-Kuurna 

·         Kalliojärven kierto 

·         Ylämylly-Vaivio-Joensuu 

·         Joensuu-Kuorinka-Joensuu 

·         Joensuu-Kontiolahden satama-Joensuu 

  

Syksykaudella pyöräiltiin seuraavat: 

·         Joensuu-Puntarikoski-Joensuu 

·         Joensuuta ympäri 

·         Joensuu-Pärnävaara-Joensuu 

  

Vetäjinä pyöräretkillä olivat Hannu Melin, Marjatta Partanen,  Merja Mustonen ja Arja 

Manninen. 

  

Pitkä pyöräretki Turun saaristossa tehtiin yhteistyössä Puijon Ladun pyöräilijöiden 

kanssa, järjestäjinä Eero Oura ja Riitta Karhunen. Palautteen johdosta ryhdyttiin 

suunnittelemaan uutta yhteistä pyöräretkeä. 

Yhdessä pyöräillen -tapahtuma Joensuussa toukokuussa, joka toteutettiin Pelastakaa 

Lapset ry:n kanssa, ei onnistunut odotusten mukaisesti, mikä saattoi johtua useista 

muista samanaikaisesti järjestetyistä tapahtumista. 

  

Joensuun Latu oli kolmatta kertaa mukana joukkueena leikkimielisessä pyöräilyn 

kilometrikisassa, jonka tavoitteena oli innostaa ihmisiä kulkemaan polkupyörällä 

autoilun sijaan ja myös toimia ympäristöä säästävämmällä tavalla. Joensuun Ladun 

joukkue kasvoi niin paljon, että se siirrettiin kisan suursarjaan. Polkijoita oli mukana 29, 

ja pyöräiltyjä kilometrejä touko-syyskuun välisenä aikana oli yli 55 000 km. Niillä 

kilometreillä päästiin yllättävästi suursarjassa sijalle seitsemän. 

 

8  Melonta ja soutu 

  

Melonnan alkeiskurssi järjestettiin perinteiseen tapaan kolmena arki-iltana, ohjaajina 

Eero Oura, Jaana Kalajoki ja Liisa Oura. 

  

Kevään ensimmäinen melontaretki suunnattiin Herajärvelle. Reittisuunnitelma voitiin 

toteuttaa vain osaksi myrskyisen tuulen takia. Retken vetäjinä toimivat Anna-Lea ja 
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Tapio Vartiainen. Suomi meloo -kanoottiviestiin osallistuttiin Joensuun Kauhojien 

kanssa yhteisellä joukkueella. Melontatekniikan iltana opiskeltiin taloudellista, 

tehokasta ja ergonomista melontaa Esa Rahusen opastamana. Melonnan perusasioiden 

kertaus toteutettiin Lykynlammella. 

  

Pitkää melontaretkeä eteläiselle Saimaalle ei tehty, koska osallistujia oli niin vähän. 

Iiksenjoen melonta peruutettiin epäsuotuisan sään ja järjestelyvaikeuksien takia. 

Ylimääräisenä retkenä sen sijaan toteutettiin äkkilähtö Heposelälle. Kuutamomelontaan 

ja -soutuun Joen Yössä osallistuttiin, melonnan järjestäjinä olivat Jorma Vepsäläinen ja 

Liisa Oura ja soudun Future Club. 

  

Ladun melontakalustoa lainattiin ahkerasti, mutta Ladun melontaretkillä oli 

havaittavissa hiipumista. 
  

Kirkkovenesoutajat harjoittelivat Future Clubin järjestämillä souduilla kahdesti viikossa 

kesäkauden aikana. Useat latulaiset osallistuivat varsin säännöllisesti harjoituksiin. 

Yhdyshenkilönä toimi Toivo Turunen. 

  

9  Geokätköily  ja frisbeegolf 
  

Jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua geokätköilyä.   Havaittavissa oli kuitenkin 

alkuinnostuksen hiipumista, sillä geokätköilyretkille osallistui vain vähän ihmisiä. 

Lykynlammella järjestettiin ”Geokätköily tutuksi” -kurssi, vetäjinä Annu Jantunen ja 

Riikka Kuhmonen.   Järjestettiin seuraavat geokätköilyretket: 

·         Utraan 

·         Kukkolan tilalle 

·         Utranharjulle 

·         Kalliojärvelle 

  

Joensuun Ladulle tarjoutui mahdollisuus saada frisbeegolfkoreja Suomen Ladulta. 

Lähdettiin edistämään radan suunnittelua ja tekemistä  Lykynlammelle yhteistyössä 

Joen Liitokiekko ry:n ja Joensuun kaupungin kanssa. Rata saatiin tehdyksi  aktiivisten 

frisbeegolfharrastajien talkootyön ansiosta, ja Suomen Ladun lahjoittamat 9 koria 

saatiin paikoilleen, toiset 9 ovat Liitokiekon järjestämät. Syksyn mittaan kerittiin 

järjestää kaksi opastustilaisuutta aloittelijoille, mutta radan viimeistely ja virallinen 

avaus siirrettiin seuraavaan kevääseen. Yhteyshenkilönä ja toiminnan moottorina oli 

Markku Penttonen. 
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10  Retkiluistelu 

  

Koska talvi alkoi pakkasen ja lumettomuuden merkeissä, saatiin isoillekin järville vahva 

jääkansi, ja luistelemaan pääsi esteittä.  Retkiluisteluinnostus oli suuri, mitä kuvasi se, 

että uudenvuodenpäivänä äkkilähtönä toteutettu Kuoringan kierros luistellen keräsi 

ennätykselliset 55 luistelijaa ja retki saatettiin tehdä sileällä, lumettomalla teräsjäällä. 

 

Lykynlammelle aurattiin 1,3 km:n matkaluistelurata, josta tuli lyhyessä ajassa hyvin 

suosittu. Lykynlammen majalla oli alkuviikonloppuna mahdollisuus kokeilla maksutta 

retkiluistimia.  Sittemmin Joensuun Ladun luistimet olivat niin ahkerassa käytössä, että 

monesti jouduttiin kysyjille tarjoamaan ei oota. Rata oli käytettävissä puolentoista 

kuukauden ajan. 

11  Valokuva- ja teemaillat 

  

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

  

Teemailta Esittäjä 

Hiihtoa umpihangessa Karjalan korvessa 

Pyörällä Iranissa 

Eero Oura 

Kimmo Kirves 

Pohjois-Skandinavian vaelluskulttuuri 

yhteistyössä Joensuun pääkirjaston kanssa 

Harri Ahonen 

Talvitelttailua Vatnajökullin jäätiköllä sekä 

Padjelantan ja Stora Sjöfalletin liepeillä 

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan kansallispuistoista 

Eero Oura, 

Arja Manninen 

Kyösti Tuhkalainen 

Retkiä historiaan: 

Pohjois-Euroopan kalliotaidekohteita 

Hadrianuksen valli 

  

Heikki Simola 

Liisa Oura 

Joensuun Latu 65 vuotta, vanhaa ja uutta 

Toimintaa ennen 

Toimintaa nyt: Ladun talvivaellus Haltille 

  

Marja Simola 

Alpo Juvonen 

Joensuun ja Puijon Ladun pyöräretki Turun saariston 

rengasreitillä 

Joensuun Ladun ruskavaellus 

Eero Oura 

  

Jorma Vartiainen 
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12  Kuhamaja 

  

Kuhamajaa kunnostettiin ja sen varustusta täydennettiin.  Kuhamajalle asennettiin 

kompostikäymälä.   Kuhamajan talkoista huolehti Martti Ossi ammattitaitoisine 

vapaaehtoisjoukkoineen. 

  

Tunturikerho Kumpen johtokunta kävi johtokunnan vieraana Kuhamajalla. 

Tapaamisessa muisteltiin myös Kuhamajan vaiheita, sillä mukana olivat myös majan 

rakentajat. Pyhäselän jäähiihdon aikana Kuhamaja toimi yhtenä oivana huoltopisteenä.  

Kuhamajan 40 käyttökerrasta kuusi oli Ladun omissa tapahtumissa. 

13  Ulkoilun olosuhdetyö, maankäytön 

suunnittelun seuranta sekä kannanotot 

  

Maankäytön suunnittelua seurattiin aktiivisesti etenkin Joensuun kaupungin alueelta. 

Kaavoittajilta tuli useita mielipide- ja lausuntopyyntöjä kaavojen osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmista, kaavaluonnoksista ja -ehdotuksista. Kun kaavoihin ei ollut 

huomauttamista, ei pyyntöihin edellytetty yleensä vastausta. 

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 oli myös Ladulle tärkeä. Liperin ja Kontiolahden 

kaavoitusta seurattiin kuntien internet-sivujen kautta. 

 

Joensuun Ladun kaavaseurannassa paneuduttiin  latu-, ulkoilu- ja retkeilyreitistöihin 

sekä virkistysalueisiin. Huomio kiinnitettiin virkistysalueiden merkitykseen ihmisten 

hyvinvoinnille, virkistysalueiden ja reitistöjen saavutettavuuteen, reitistöjen 

turvallisuuteen, jatkuvuuteen ja verkostomaisuuteen sekä tarpeellisen varustukseen 

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

rakentamismahdollisuuksiin. Virkistysalueiden osalta tuotiin lisäksi esille tärkeinä 

niiden väliset viheryhteydet. 

 

Annettiin kommentteja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitolle Pohjois-Karjalan 

maakuntakaava 2040:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta.  

Metsähallitukselle annettiin kommentteja Oriveden-Pyhäselän Natura-alueen hoito- ja 

käyttösuunnitelmasta. 

  

Eero Oura toimi Joensuun Ladun edustajana Oriveden-Pyhäselän Natura-alueen hoito- 

ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmässä.  Risto Paanala  oli Joensuun katujen 

talvihoidon asiakasraadissa. 
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Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistyksen tulevaisuuteen pyrittiin vaikuttamaan 

aktiivisesti, jotta yhdistyksen toiminta palvelisi myös muita liikkujia kuin 

moottorikelkkailijoita eli kävelijöitä, hiihtäjiä ja muita lihasvoimalla kulkevia. 

Virkistysreitistöyhdistyksen uudistaminen eteni kuitenkin hitaasti. 

  

14  Viestintä 

  

Kertomusvuoden toiminnasta tiedotettiin kahdella jäsenlehdellä, joulukuun lopulla 

2015 ja toukokuussa 2016. Jäsenlehdet painettiin värillisinä. Lisäksi tapahtumista 

tiedotettiin sähköpostiviesteillä, lehti-ilmoituksilla, Karjalaisen ja Karjalan Heilin Menot-

palstoilla ja Yle Joensuun ja Radio Rexin menovinkeissä sekä luonnollisesti Joensuun 

Ladun verkkosivuilla. Joensuun Latu oli näkyvästi esillä useissa medioissa etenkin 

suurten yleisötapahtumien aikaan. 

 

Ladun tiedottaja oli Merja Mustonen ja verkkotiedotuksesta vastasi Risto Paanala. 

Joensuun Ladun tapahtumista toimitettiin aineistoa kattavasti myös Suomen Ladun 

tapahtumakalenteriin ja monien julkaisijoiden kalentereihin. Ladulla oli oma Facebook –

sivusto.  

 

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

Verkkosivujen pääkäyttäjä oli Risto Paanala. Kertomusvuoden aikana oli nettisivujen 

kävijälaskurin mukaan yhteensä 114229 kyselyä, joista etusivulle 25379, missä oli 

lisäystä edellisvuoteen 9 %.  Alla olevat tunnusluvut vuodelta 2016 kertovat www-

sivujen käyttöaktiivisuudesta ja tavoista. 

 

Suurin kyselymäärä pvm 2.3.2016 1445 kpl   

Jäsenet 8420 kyselyä Kalenteriin 8355 kyselyä 

 Talvi 18558 kyselyä  Varusteet 15161 kyselyä 

Lappi 7467 kyselyä Kesä 19634 kyselyä 

Lapset 2974 kyselyä Vesillä 5008 kyselyä 

In English 1097  kyselyä Sidoksia 1690 kyselyä 
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Facebook –sivujen käyttö kasvoi voimakkaasti ja facebookista on muodostunut Ladun 

toinen  keskeinen ajankohtaisviestinnän viestintäkanava.  Tykkäyksiä oli vuoden aikana 

noin 3000 kpl. Alla oleva piirros esittää Facebook -sivujen kokonaiskattavuutta, joka oli 

21.1.2016 suurimmillaan 1464 toimintakertaa. Fb:n käyttö lisääntyi aina silloin, kun 

sivuille vietiin uutta infoa.  

 

Jäsenkysely ja toiminnan esittely 
 

Toiminnan ohjausta varten toteutettiin sähköinen jäsenkysely Suomen Ladulta saadun 

kyselyrungon pohjalta.  Kyselyyn vastattiin aktiivisesti ja kyselyn tuloksia käytettiin 

hyväksi seuraavan vuoden toimintaa suunniteltaessa. Kyselyn tuloksia myös esiteltiin 

jäsenlehdessä ja syyskokouksessa. 
 

Vastauksia saatiin 110 kpl ja niiden perusteella tärkein syy kuulua yhdistykseen on 

liikunnan edistäminen. Lähes yhtä usein perusteluina mainittiin Latu ja Polku -lehti sekä 

oman latuyhdistyksen toiminnan kiinnostavuus. Toimintaan liittyvissä toiveissa eniten 

kaivattiin matalan kynnyksen päivä- ja viikonloppuretkiä lähialueille, oman maakunnan 

ja muun Itä-Suomen kohteisiin. Myös Lapin matkoja, eri lajien koulutusta ja lapsille 

suunnattua toimintaa toivottiin useissa vastauksissa. Joka kolmannen vastaajan mielestä 

nykyinen toiminta on riittävää; kiitosta aktiivisesta ja monipuolisesta toiminnasta 

saatiin runsaasti. 

 

Arja Manninen esitteli Joensuun Ladun toimintaa Itä-Suomen yliopiston uusien 

opiskelijoiden tietotorilla. Alkutalvesta Liisa Oura kävi kertomassa vaihto-opiskelijoille  

”Miten selvitä hengissä Joensuun talvesta”. Ladun verkkosivujen englanninkielinen osan 

käyttö on kasvanut.  Joensuun Latu oli edustettuna lukuisissa muissakin tilaisuuksissa ja 

toimitti lisäksi aineistoa toiminnastaan useille tahoille kertomusvuoden aikana. 
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15  Joensuun Ladun retkeilyvarusteet 

  

Joensuun Latu ylläpiti, kunnosti ja kehitti retkeilyvarusteita jäsenkuntansa iloksi. 

Ladulla oli kaksi varustevarastoa, lisäksi melontakalustoa säilytettiin Hasaniemessä 

venevajasta vuokratuilla paikoilla.  Koko melontakalusto siirrettiin toiseen, parempaan 

venevajaan Hasanniemessä. 

  

Uusina varusteina hankittiin neljä uutta korkealaatuista telttaa.  Muita hankintoja olivat 

hyötykasvikuivuri,  neljät retkiluistimet, retkiluistelusauvat, kaksi makuualustaa ja 

kolme frisbeegolfsettiä. Päätettiin luopua neljästä vanhasta ahkiosta ja peräkärrystä. 

Varustevaraston vastuuhenkilönä toimi Martti Ossi ja kajakkivaraston Ilkka Raittila. 

Lainaustoiminta oli vilkasta. Suurin kysyntä kohdistui telttoihin, jotka toisinaan 

vaihtoivat lainaajaa ”lennosta”. 

16  Tunnustukset, muistamiset 

  

Syyskokouksessa luovutettiin neljä Ladun kultaista ansiomerkkiä  kiitoksena 

pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta latutoiminnan hyväksi. Ansiomerkin saivat 

Tyyne Laitinen, Marja Simola, Risto Paanala ja Pirjo Saukkonen. 

  

Kiitoksena ja palautteen keräämiseksi järjestettiin ilta Angry Birds -tapahtuman 

talkoolaisille. Syksyllä tarjottiin Ladun talkoolaisille kiitosillallinen, jolle osallistui 65 

talkoolaista. 

17  Yhteistyö 

  

Yhteisenä tapahtumana Puijon Ladun kanssa toteutettiin ensi lumen hiihtoviikko 

Kiilopään tunturikeskuksessa ja pyöräretki Turun saaristossa.  Melontatoiminnassa 

jatkettiin yhteistyötä koulutuksen, retkien ja kalustoyhteistyön merkeissä Joensuun 

Kauhojien kanssa. Soutu-, retki- ja etenkin hiihtotapahtumia koskeva yhteistyö Future 

Clubin kanssa oli aktiivista. 

  

Tehtiin kumppanuussopimus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa ja 

toteutettiin lukuisia Niittylahden opiston erä- ja luonto-opasopiskelijoiden 

työssäoppimis- ja näyttötilaisuuksia. Angry Birds -tapahtuman toteutuksessa opiston 

nuoriso- ja vapaa ajan ohjaajaopiskelijat olivat keskeisesti mukana. Myös Kontiolahden 

vastaanottokeskuksen ohjaajia ja asukkaita oli talkoolaisina. 
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Koulutusyhteistyötä  OK-opintokeskuksen kanssa jatkettiin.  Oltiin mukana 

edellisvuoden lopussa perustetun Veneilykoulun toiminnassa. Yhteistyötä Botanian 

Ystävät ry:n kanssa jatkettiin. Joensuun kaupunki oli tärkeä yhteistyökumppani.  

Yhteistyö Joen Liitokiekko ry:n kanssa aloitettiin Lykynlammen frisbeegolfradan 

saamiseksi. 

  

Yhteistyö ISYYn opiskelijaliikunnan kanssa jatkui, ja järjestettiin lumikenkäilyn 

opastustilaisuus  sekä vaihto-opiskelijoiden hiihdon alkeiskurssi. 

  

Arja Manninen ja Merja Mustonen osallistuivat Suomen Ladun kevät- ja 

syysliittokokouksiin. 

  

Joensuun Latu kuului jäsenenä Suomen Latuun, Savo-Karjalan latuyhdistykseen sekä 

Pohjois-Karjalan Liikuntaan. 

  

 

18  Hallinto 

  

Joensuun Ladun syys- ja kevätkokouksen välillä yhdistystoimintaa ja taloutta johti 

syyskokouksen valitsema johtokunta. Yhdistyksen johtokunnan muodostivat kahdeksi 

vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan jäsentä 

ja yhdeksi vuodeksi valitut varajäsenet. Toiminnan tukiranka oli vapaaehtoistoiminta. 

Uusia vapaaehtoistoimijoita saatiin lisää, vaikka pitkäaikaisia vanhoja jättäytyi 

sivummalle. 

 

Joensuun Ladun kevätkokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus, vahvistettiin tilin-

päätös vuodelta 2015 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Sääntömääräisessä 

syyskokouksessa hyväksyttiin Joensuun Ladun toimintasuunnitelma vuodelle 2017 ja 

valittiin puheenjohtaja ja jäsenet uudeksi kaksivuotiskaudeksi sekä varajäsenet 

vuodeksi erovuoroisten tilalle.  

 

Johtokunta vuonna 2016 

Puheenjohtaja Liisa Oura 

Varapuheenjohtaja Arja Manninen 

Sihteeri, taloudenhoitaja Kirsi Karjalainen 

Jäsenet Arja Manninen, Hannu Melin, Merja Mustonen, Eero 

Oura, Marjatta Partanen, Tuula Turunen 

Varajäsenet Martti Ossi, Risto Paanala 
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Johtokunnan ulkopuolella tärkeä tehtävä oli lasten toiminnan ohjaaja Taina 

Kuivalaisella.  Johtokunta piti 11 kokousta. 

  

19  Talous 

  

Joensuun Ladun toiminnan rahoitus perustui jäsenmaksuihin ja Lykynlammen 

ulkoilumajan kahvion tuottoon. Tukea koulutustapahtumiin saatiin OK-

opintokeskukselta. Talous pysyi vakaana. 

  

20  Tilastot Joensuun Ladun toiminnasta 

                               

Tapahtumat, niiden ajankohdat ja osallistujamäärät vuonna 2016 

Tapahtumat Osallistujia 

Hiihto  

Umpihankihiihdot lähimaisemissa  

16.1. 5 

30.1. 7 

6.2. 10 

14.2. 11 

22.2. Kuutamohiihto Pyhäselällä 2 

27.-28.2. Umpihankihiihto Juuan vaaroilla 13 

5.3. Otsalamppuhiihto 200 

6.3. Pyhäselän jäähiihto 1000 

Hiihtovaellus itärajalla peruuntui  

2.-9.4. Hiihtovaellus Haltille 11 

2.-9.4. Hiihtoviikko Kilpisjärvellä 38 
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3. - 10.12. Ensilumen viikko Kiilopäällä 37 

    

Lumikenkäily  

9.2. Lumikenkäily tutuksi opiskelijoille 10 

13.2. Lumikenkäilyä Lykynlammella 6 

5.3. Lumikenkäretki Kolin maisemissa 11 

12.-13.3. Yli yön lumikenkäily Ukonjoelle 3 

    

Lapset ja perheet   

23.1. Angry Birds Go Snow 2400 

Muumien hiihtokoulu  

6.2. 44 

7.2. 44 

13.2. 44 

14.2. 44 

13.2.  Soihtuhiihto 500 

20.2. Koko perheen retrohiihto 3 

    

Valokuvaillat  

18.1. Hiihtoa Venäjän korvessa, Iran 70 

14.3. Talvitelttailua, Padjelantan talviretki, 

kansallispuistokuulumiset 

70 

18.4. Retkiä historiaan 55 

17.10. Ladun historiaa, Haltin vaellus 70 

14.11. Pyöräilyä saaristossa, ruskavaellus 50 
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Kokoukset  

21.3. Joensuun Ladun kevätkokous 12 

23.11. Joensuun Ladun syyskokous 21 

2.11. Talkoolaisten kiitospäivällinen 65 

Johtokunnan kokoukset 

12.1.,8.2.,30.3.,10.5.,21.7.,7.9.,3.10.,31.10.,21.11.,14.12. 

  

    

Kursseja  

8.1. Hygieniapassikoulutus 24 

23.4. Luontoa kuvaamaan 7 

21.5. Tutustu toimintaan-esittely 10 

21.5. Retkiturvallisuus 4 

21.5. Nuotioherkkuja 4 

5.9. Uusien opiskelijoiden tietotori 200 

21.9. Frisbeegolf tutuksi 10 

29.9. Frisbeegolfopastus 4 

    

Pyöräily  

1.5-22.9. Kilometrikisa 29 

Yhdessä pyöräillen-tapahtuma 7 

Iltapyöräilyt tiistai-iltaisin  

17.5. Lehmo-Puntarikoski-Lykynlampi 11 

24.5. Joensuu-Kulho-Kuurna 10 

31.5. Kalliojärven kierto 9 

7.6. Ylämylly-Vaivio-Joensuu 10 

14.6. Kuoringalle kahville 13 
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21.6. Jns-Kontiolahden satama-Jns 13 

9.8.  Puntarikoski 13 

16.8. Joensuu 2 

23.8. Pärnävaara 8 

4.-9.6. Turun saariston pyöräily 9 

    

Vaellukset, viikonloppuretket ym.  

10.-12.6. Viikonloppuvaellus Patvinsuolle 6 

13.-15.5. Retki Kotkan Rankkiin 46 

2.-3.7. Isovanhemmat-lapsenlapset Patvinsuolle 13 

18.-21.8. Päiväretkien puoliviikkoinen Hossaan 

peruuntui 

 

26.8.-3.9. Ruskavaellus Padjelantassa 6 

24.-25.9. Savo-Karjalan latualueen retki Patvinsuolla 40 

19. - 20.11. Rospuuttoretki Karhunpolulle 5 

  

Melonta  

17.5. Melontakoulutus 1. ilta 12 

24.5. Melontakoulutus 2. ilta 12 

30.5. Melontakoulutus 3. ilta 12 

21.5. Melontakertaus 4 

29.5. Melonnan äkkilähtö Heposelälle 3 

10.-12.6. Kalliomaalausmelonta Kolovedelle peruuntui  

18.6. Melontaretki iiksenjoelle peruuntui   

20.6. Melontatekniikan ilta 10 

23.-31.7. Melontaretki Etelä-Saimaalle peruuntui  
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5.-7.8. Melontaretki Lentualla 6 

26.8. Kuutamomelonta 6 

    

Lähiretket ja päiväretket  

30.4. Linturetki Höytiäisen lintutornille 12 

7.5. Retki Orinnoron rotkolaaksoon 7 

13.5. Retki Kolvanan Uuroon 14 

28.5. Kansallistaiteilijoiden jalanjäljissä Kolilla 7 

29.5. Ylämyllyn kinttupolku 9 

14.6. Puulajipuistokävely 35 

30.8. Retki Jakokosken Arboretumiin 31 

12.9. Ruskaretki Kolille 60 

24.9. Sydän- ja polkuretki Ala-Koitajoelle 31 

8.10. Luostarivaellus 29 

15.10. Kakonsalon retki 12 

16.10. Kuutamokävely 20 

Patikkaretki Mattisenlahden kyläpolulle 13 

16.12. Pikkujoulu Kuhamajalla 15 

    

Geokätköily  

21.5. Geokätköilykurssi 6 

19.4. Georetki Utraan 9 

2.5. Georetki Kukkolan tilalle 4 

26.5. Georetki Utranharjulle 3 

16.6. Georetki Kalliojärvelle 2 



20 

Retkiluistelu  

1.1. Retkiluistelu Kuoringalla 55 

2.1. Retkiluistelu Kuoringalla 15 

3.1. Retkiluistelu Liperinsalon ympäri 10 

  
  
 

 

 

 


