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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 
 
 
1. YLEISTÄ 

 
Kyseessä oli Joensuun Ladun 62. toimintavuosi. Talvisäät olivat talviliikunnalle 
mitä parhaimmat: ihmiset olivat suksilla ahkerasti ja Ladun talvitapahtumat saa-
tettiin toteuttaa ilman hirmupakkasten tai vähälumisuuden haittaa. 
 
Suomen kansallispuistojen 75 juhlavuotta juhlittiin tekemällä kaikkiaan kahdek-
san retkeä kansallispuistoihin.   
 
Pyöräilytoiminta aloitettiin ja useita pyöräilytapahtumia järjestettiin. 
 
Kuhasalossa sijaitseva Kuhamaja oli hankittu Joensuun Ladulle edellisvuoden lo-
pussa, ja sen käyttö alkoi kertomusvuonna. Majaa kunnostettiin, sinne hankittiin 
uutta välineistöä ja sen ympäristöön tehtiin mm. liukumäki. Kuhamajaa pidettiin 
avoimena useana viikonloppuna ja tarjolla oli retkeilijöiden suosimia antimia. 
Muuna aikana se oli latulaisten vuokrattavissa. Kuhamajan kunnostuksesta huo-
lehti Aarno Pitkänen, ja talkoolaisena oli useimmiten myös Hilkka Nissinen ja 
Martti Ossi.  Kuhasalon kehittämistä pohdittiin yhteistyössä Joensuun kalastus-
kunnan kanssa. Joensuun kaupungille tehtiin aloite kehittämistoimista ja niistä 
käytiin neuvonpitoa kaupungin kanssa. Osa parannuksista jo toteutettiinkin.   

 
Joensuun Ladun turvallisuussuunnitelma Vyväksyttiin laajan valmistelun jälkeen. 
Retkenvetäjän ohjeet päivitettiin ja hankittiin ylimääräinen vakuutus Joensuun 
Ladun retkille osallistuvia 75-80-vuotiaita varten. 
 
Vuoden alkua sävytti myös Joensuun Ladun pitkäaikaisen puheenjohtajan Eero 
Ouran hiihto Etelänavalle. Hiihto sai runsaasti julkisuutta niin hänen Pohjois-
Karjalan Radiolle lähettämien viikkoraporttien välityksellä kuin Joensuun Ladun 
verkkosivujenkin kautta, missä raportit olivat sekä luettavissa että katsottavissa.  

 
Joensuun Latu oli mukana ja edisti yli 25 000 ihmisen liikuntaa mukaan lukien 
Lykynlammen ulkoilukeskuksen arvioidut kävijät. Seuraavassa erilaisten tapah-
tumien osallistujamääriä: 

 
- lasten koulutus- ja muut tapahtumat 150 osallistujaa 
- aikuisten koulutustapahtumat 439 osallistujaa 
- hiihtotapahtumat 1750 osallistujaa 
- Lykynlammen kävijät yli 25 000 henkeä (hiihtäjiä, lumikenkäilijöitä, 

pulkkamäen laskijoita)   
- kävelyretket ja vaellukset 330 osallistujaa 
- melonta- ja pyöräretket 100 osallistujaa 
- muut tapahtumat noin 1300 osallistujaa 
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2. KOULUTUSTOIMINTA 
 
 

Lasten koulutustoiminta 

 
Lasten hiihtokoulutoiminnan laajentamiseksi saatiin opetus- ja kulttuuriministe-
riön avustus. Muumien hiihtokoulun ohjaajien päivityskurssi pidettiin marras-
kuussa kahtena iltana Itä-Suomen liikuntaopistolla. Päivityskurssille osallistui 14 
ohjaajaa, joista viisi toimii Joensuun Ladun hiihtokoulussa ja muut päiväkodeissa. 
Päivityskurssilla vaihdettiin kokemuksia lasten hiihdon ohjaamisesta ja perehdyt-
tiin uuteen Muumien hiihtokoulun ohjaajan oppaaseen. Kurssin opettajana toimi 
Eija Sollo 
 
Helmikuussa 2013 oli Muumien hiihtokoulussa yhteensä 32 lasta ja perhettä. 
Muumipeikot-ryhmässä oli 18 lasta ja Perhehiihtokoulussa 14 lasta vanhempi-
neen. Hiihdonohjaajia oli yhteensä 8 (Riikka Turunen, Kirsti Rummukainen, Liisa 
Kauppinen, Eeva Vornanen, Taina Hirvonen, Sanna Kaari, Pekka Hyttinen ja An-
niina Kaari). Hiihtokoulussa vieraili myös Muumipeikko. Hiihtokoulu toteutui 
suunnitellusti kahtena viikonloppuna. Hiihtokoululaisille ja heidän perheilleen 
suunniteltu Muumien soihtuhiihto toteutui myös.  Vastuuhenkilönä Muumien 
hiihtokoulussa toimi Sanna Kaari. 
 
 

Aikuisten koulutustoiminta 
 
Aikuisten hiihtokoululla oli ennätyksellisen suuri suosio, oppilaita 26. Koulussa 
oli eri ryhmät luisteluhiihdon ja perinteisen opiskelijoille. Hiihtokoulun järjesti 
Future Club. 
 
Talviretkeilykurssi peruttiin ilmoittautuneiden vähyyden vuoksi. Kurssi oli järjes-
tetty kolmena aiempana talvena, mutta kiinnostus oli hiipunut. 
 
Suksien voiteluohjaus ja –palvelu oli käytettävissä lauantaisin ja sunnuntaisin yh-
teistyössä Future Clubin ja Suksiproffa.fin kanssa. 
 
Viisi valokuva- ja varusteiltaa saivat suuren suosion, ja tilat täyttyivät enimmil-
lään ääriään myöten. Aiheet ja osallistujamäärät olivat seuraavat: 
 

Ilta Teema Osallistujia 

1. - Kaukainen Kamtsatka 
- Kajakissa kaukomailla 

70 

2. - Pitkä vaellus Nepalin Himalajalla 40 
3. - Tee itse kanootti ja ahkio 

- Torres del Painen kansallispuisto Chiles-
sä 

30 

4. -Joensuun Ladun talvivaellusretki Ruotsin 
Lappiin ja kesävaellus UKK-puistoon  

45 

5. - Eero eläkkeelle Etelänavalta 110 
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Kevätkokouksen yhteydessä oli lisäksi Eeron Ouran ylimääräinen esitys Etelä-
mantereen vaelluksesta. Valokuvailloista huolehti Eero. 
 
Suomen Latu järjesti yhteistyössä Joensuun Ladun kanssa lisäksi ”Jokamiesoikeu-
det kiertueella” –tilaisuuden, joka sai huomiota myös paikallismediassa. Osallistu-
jia tilaisuudessa oli noin 70.  
 
Retkiruokakurssille osallistui yhdeksän retkeilijää. Kurssin vetivät Ritva Laukka-
nen ja Liisa Oura. 
 
Melontakurssin osallistujalista täyttyi jo alkutalvesta. Kurssi järjestettiin kolmena 
toukokuun iltana. Oppilaita oli 12 ja ohjaajina toimivat Eero Oura ja Jaana Kalajo-
ki. 
 
Uutena kurssina järjestettiin digikuvauksen alkeiskurssi. Se sai niin suuren suosi-
on, että lisäkurssi oli tarpeen. Valokuvauskursseille osallistui yhteensä 27 ihmistä. 
Kurssin opettajana toimi Vesa Kuukka ja tilaisuuksien järjestelyistä huolehti Han-
nu Melin. 
 
Järjestettiin uusien jäsenten ilta, jossa tutustutettiin Ladun toimintaan. Osallistujia 
oli 14, Eila Partanen ja Liisa Oura perehdyttivät. 
 
 

3. KUNTOLIIKUNTA 
 
Hiihto 

 
Hiihtämiseen kannustettiin erilaisissa tapahtumissa, koulutuksella ja voitelupal-
velulla sekä pitämällä Lykynlammen hiihtomajalla latukahviota. Kahvio oli avoin-
na 5.1.-17.3. välisenä aikana lauantaisin ja sunnuntaisin sekä hiihtolomaviikolla 
joka päivä. Kahviotalkoolaisista huolehti Tyyne Laitinen, munkinpaistajana oli 
Terttu Nissinen ja majaisäntänä Pentti Karttunen. Voidaan sanoa, että liikkujia 
Lykynlammen laduilla oli ennätyksellisen paljon kiitos mainioiden lumiolojen ja 
osaltaan Lykynlammen palveluiden: kahvion antimineen, saunomismahdollisuu-
den sekä suksien voitelupalvelun ja neuvonnan.  
 
Soihtuhiihto järjestettiin Lykynlammen laduilla Muumihiihtokoulun lauantai-
iltana ja siihen osallistui toista sataa hiihtäjää. 
 
Otsalamppuhiihto Pyhäsaareen onnistui mm. suotuisan sään ansiosta hyvin. Hiih-
täjiä arvioitiin olleen 150. 
 
Pyhäselän jäähiihto järjestettiin kolmannen kerran entistäkin laajemman yhteis-
työn merkeissä. Uusina latuasemina olivat Kuhamaja Kuhasalossa ja avantouinti-
seura Joensuun Jääkarhujen tukikohta. Muina latuasemien ylläpitäjinä olivat Py-
häselän avantouimarit, Niittylahden kylätoimikunta, erämatkailuyritys Erävoitto, 
Hammaslahden kylätoimikunta sekä maatilamatkailuyritys Karvisen Kissanpäi-
vät. Hiihtäjiä arvioidaan olleen tapahtumassa tuhatkunta, joista puolet kävi Pyhä-
saaressa. Järjestäjinä olivat Hannu Melin ja Titta Rouvinen.  
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Hiihtotapahtumista soihtuhiihto, otsalamppuhiihto ja Pyhäselän jäähiihto olivat 
maksuttomia yleisötapahtumia, joihin ei tarvinnut ilmoittautua. 
 
Umpihankiretkellä Juuan vaaramaisemilla oli 12 hiihtäjää. Retken järjestivät An-
na-Leena ja Tapio Vartiainen. 
 
Umpihankihiihtoon ”Kronstadtin pakolaisten jäljillä” Patvinsuon kansallispuis-
toon osallistui 13 henkeä. Vetäjänä oli Riitta Laatikainen. 
 
Hiihtovaellukselle Ruotsin Kungsledenillä Saltoluoktasta Kvikkjoelle osallistui 12 
henkeä. Vetäjinä olivat Matti Nylander ja Reino Moller. 
 
Kilpisjärven hiihtoviikolle osallistui 28 hiihtäjää, joista osa oli Puijon Ladusta. Ve-
täjänä toimi Eero Oura. Hiihtäjät tekivät päivittäin retkiä lähituntureille, vetäjinä 
toimi useita muitakin latulaisia ja Retkeilykeskuksen opas. 
 
Kaamoksen hiihtoviikko Kiilopäälle toteutettiin perinteiseen tapaan Puijon Ladun 
kanssa, ja joensuulaisia oli matkassa 32. Matkan joensuulaisena yhdyshenkilönä 
oli Liisa Oura. Eero Oura ja Puijon Ladun Pekka Tikkanen vetivät useana päivänä 
umpihankiretkiä UKK-kansallispuiston takamaastoon.  
 
 
Lumikenkäily ja retkiluistelu 
 
Lumikenkäilytapahtumaan Lykynlammen takamaastossa osallistui 13 henkeä, ve-
täjinä toimivat Liisa Oura ja Marleena Turunen. 
 
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYYn ja Joensuun Ladun välistä yhteistyö-
tä jatkettiin, ja sen merkeissä järjestettiin lumikenkäilytapahtuma Kuhasalossa, 
johon otti osaa 22 henkeä, joukossa useita vaihto-opiskelijoita. Retken vetivät Pir-
jo Saukkonen, Heikki Peltola ja Marleena Turunen. 
  
Euroopan Metsäinstituutti EFIn virkistysiltapäivänä järjestettiin lumikenkäilyä. 
Vetäjinä toimivat Matti Eskelinen ja Martti Ossi. Osallistujia oli 15.  
 
Retkiluistimilla Linnansaaren kansallispuistossa –tapahtumassa oli 12 henkilöä. 
Vetäjänä toimi Katri Tiainen. 
 
 
Patikkaretkeily ja vaellukset 
 
Kevätvaellus Karhunpolulla patikoitiin osaksi tulvan valtaamilla poluilla. Osallis-
tujia oli 12. Vaelluksen veti Eero Oura. 
 
Päiväretki Mujejärvelle onnistui mainiosti. Osallistujia oli 29, ja vetäjinä olivat 
Jorma Pitkänen ja Eija Sollo. 
 
Naisten vaellus ei toteutunut järjestelyvaikeuksien johdosta. 
 
Kesävaellukselle UKK-puistoon osallistui 17 henkeä, jotka vaelsivat pienemmissä 
porukoissa. Vetäjinä olivat Maija Penttinen ja Sirkka-Liisa Kolehmainen. 
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Päiväretkeä Punkaharjulle ja metsämuseo Lustoon ei tehty vähäisen kiinnostuk-
sen vuoksi. 
 
Sen sijaan osallistuttiin Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen liikuntapäivän suun-
nitteluun ja toteuttamiseen. Latu järjesti sauvakävelytapahtuman ohjauksineen ja 
alku- ja loppuverryttelyineen. Ohjaajina olivat Riitta Turunen ja Liisa Oura.    
 
Uutena järjestettiin lähiretken teemalla opastettu iltakävely Kuhasalossa, missä 
Kuhasalon eli Kukkosensaaren historiasta ja luonnosta sekä tulevista hoitosuun-
nitelmista kertoi Mika Pirinen. Osallistujia oli 16. 
 
Sydän- ja polkuretki järjestettiin perinteiseen tapaan yhteistyössä Pohjois-
Karjalan Sydänpiirin kanssa. Retki suunnattiin Patvinsuolle, ja sille osallistujia oli 
runsaasti, 70. Pirjo Saukkonen ja Riikka Turunen toimivat retken päävetäjinä. 
 
Ruskavaelluksen Kolilta Kopravaaraan pääjärjestäjänä oli Future Club, ja Latu in-
nosti etenkin uusia vaihto-opiskelijoita osallistumaan tapahtumaan. Osallistujia 
olikin noin 70. 
 
Kaamosretki Ukonjoelle toteutettiin lyhyen päivän ja kuutamoillan merkeissä. 
Osallistujia oli 18, ja retken veti Reino Moller. 
 
Joensuun Ladun aktiiveista Alpo Juvonen, Marjatta Partanen ja Kari Kettunen toi-
mivat POKALIn Koli 347-tapahtumassa ohjaajina. 
 
 
Melonta ja soutu 
 
Kesän ensimmäinen retki melottiin Koloveden kansallispuiston vesillä. Osallistu-
jia oli 12 ja vetäjinä toimivat Jaana Kalajoki ja Liisa Oura.  
 
Höytiäisen melontaretki suunnattiin kovan tuulen takia järven sijasta Höytiäisen 
kanavalle. Osallistujia oli 10. Melontaretken veti Katri Tiainen. 
 
Pitkiä melontaretkiä tehtiin kaksi, joista molemmat olivat Inarijärvellä. Ensimmäi-
seen retkikuntaan kuului yhdeksän melojaa, ja sen veti Eero Oura. Toisella Inarin 
retkikunnalla oli vetäjinä Onni Voutilainen ja Matti Nylander, ja osallistujia oli 13. 
 
Suomi meloo-tapahtumaan ei kohdistunut riittävää kiinnostusta, ei edes yhteisesti 
melontaseura Joensuun Kauhojien kanssa, joten tapahtumaan ei osallistuttu. 
 
Sen sijaan Patvinsuon kansallispuiston Suomunjärvellä järjestetty melonta- ja me-
lontasuunnistusretki oli suosittu. Mukana oli 10 melojaa, järjestäjänä Riitta Laati-
kainen. 
 
Myös syyskuinen melontaretki Pyhäjärven Suitsansaareen onnistui leppeässä 
säässä hyvin. Se toteutettiin yhteistyössä Joensuun Kauhojien kanssa, ja vetäjänä 
oli Kaisu Leinonen. 
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Melontakauden päättäjäismelonta Suomunjärvellä, Koitereella ja Luttijoella teh-
tiin Joensuun Kauhojien kanssa. Osallistujia oli kuusi, ja vetäjänä oli Riitta Laati-
kainen.  
 
Kirkkoveneiden soutuharjoituksista vastasi Future Club. Latulaisille kertyi arviol-
ta 70 soutukertaa. 
Pyöräily 
 
Uutena liikuntamuotona aloitettiin vuosien tauon jälkeen pyöräily. Osallistuttiin 
Joensuun seudun pyöräilyvuoden avajaisiin torilla ja esiteltiin Ladun toimintaa. 
Pyöräretkiä järjestettiin yhteensä neljä, joista pisin suuntautui Joensuusta Patvin-
suon kansallispuistoon. Sille osallistui viisi pyöräilijää, lisäksi huoltoautossa kul-
keneet patikoitsijat. 
 
Lyhyemmät pyöräretket olivat: 

- Ylämylly-Liperin suunta 10 pyöräilijää 
- Jakokoski-Selkie  6 
- Kalliojärvi  4 

 
 

Messut ja toiminnan esittelyt, viestintä  
  

Vuoden aikana julkaistiin kaksi jäsentiedotetta. Lisäksi tapahtumista tiedotettiin 
sähköpostiviesteillä, sanomalehti Karjalaisen ”tapahtumia”-palstalla ja lehti-
ilmoituksilla.  
 
Joensuun Ladun verkkosivut olivat poikkeuksetta päivitettynä. Kävijöitä etusivun 
päälinkkien mukaan lueteltuina oli vuoden aikana seuraavasti (poimintoja luvuis-
ta): 

  

Sivu Lataukset 
Etusivu alasivuineen 101 895 latausta (12.1.1103 latausta) 
Talvi 27 633 (joista Eero Etelänavalle 9116 la-

tausta) 
Varusteet 11 996 (lainaus- ja varaustilanne 5460) 
Jäsenet 9 487 
Kesä 6 656 
Lappi 6 188 
Vesillä  6 032 
Lapset 2 352 

   
 
Yhdistys toimitti myös aineistoa Suomen Ladun tapahtumakalenteriin. Viestinnän 
aktiivisuudesta saatiin kiitosta. 
 
Joensuun Ladulla oli osasto Susirajan erämessuilla. Osastoa hoiti Eero Oura. Eero 
piti myös erillisen esityksen Etelänavalle hiihdosta, jossa oli noin 250 kuulijaa. Li-
säksi Eerolta tilattiin useita esityksiä vaelluksesta erilaisille yhteisöille. Niiden yh-
teydessä oli mahdollisuus kertoa Joensuun Ladusta. Eeron naparetken ansiosta 
medianäkyvyyttä oli runsaasti valtakunnallista mediaa myöten. 
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Latu esitteli toimintaansa Itä-Suomen yliopiston uusien opiskelijoiden tietotorilla, 
missä ulkomaisten vaihto-oppilaiden kiinnostus osoittautui sen verran suureksi, 
että Ladun verkkosivuille tehtiin lyhyt englanninkielinen esittely ja syksyn toimin-
takalenterin englanninkielinen versio. Lisäksi oltiin mukana pitkäaikaistyöttömi-
en ”Virtapiikki”- tapahtumassa. Liisa Oura hoiti nämä. 

 
 

5.  VARUSTEVARASTOT JA LAINAUKSET 
 
Joensuun Ladulla on kaksi varustevarastoa, Lisäksi melontakalustoa säilytetään 
Hasaniemessä venevajasta vuokratuilla paikoilla. Uusina varusteina hankittiin 
eräsuksia ja eräsauvoja sekä viisi paria lasten lumikenkiä. Suuria hankintoja ei 
tehty, vaan kunnostettiin olemassa olevia varusteita. Lainaukset kasvoivat edel-
lisvuodesta. Niitä oli 102 (edellisvuonna 91) ja kajakkilainauksia oli 15 (12). Ku-
hamajaa vuokrattiin 16 kertaa.  

 
 
6.  ULKOILIJOIDEN OLOSUHDETYÖ  

 
Yhdistys seurasi vireillä olevia maankäytön suunnitelmia ja muita vastaavia, antoi 
niistä lausuntoja ja kommentteja ja teki niitä koskevia ehdotuksia. Kuhasalon ke-
hittämistä pohdittiin yhteistyössä Joensuun kalastuskunnan kanssa. Joensuun 
kaupungille tehtiin aloite Kuhasalon kehittämistoimista, joista neuvoteltiin kau-
pungin eri toimijoiden kanssa. Osa ehdotuksista johti toimiin jo kertomusvuonna. 
Kolin kansallispuiston käyttö- ja hoitosuunnitelmasta annettiin lausunto.  
 
Yhdistyksemme jäsen Eero Oura teki Pohjois-Karjalan retkeilyreiteistä selvityk-
sen Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle ja Suomen Ladun luokituksen mukaisen 
reittiluokituksen 500 reittikilometrin osalta.  Kertyneen materiaalin pohjalta 
maakuntaliitto julkaisi reittioppaan Pohjois-Karjalan Itärajan retkeilyreitistä. 
 
Yhdistys osallistui Joensuun kaupungin viherkaavan valmisteluun. Risto Paanalan 
rooli valmistelussa oli keskeinen. Liisa Ouran artikkeli viherkaavasta Joensuun 
Ladun näkökulmasta julkaistiin Suomen Ladun kuntatiedotteessa.  
 
Vuoden aikana annettiin myös lausunto tai kommentteja seuraavista: 
- Karhumäen kaupunginosan asemakaavan luonnos ja asemakaavamuutoksen 

luonnos 
- Karhumäen kaupunginosan Haapajoen asemakaava ja Reijolan kaupunginosan 

Haapajoen asemakaavan muutos 
- Hukanhaudan vanhan alueen kaavamuutoksen kaavaluonnos, kaavaselostuk-

sen luonnos ja rakentamistapaohjeiden luonnos 
- Maakuntakaavan 3. vaiheen ehdotus, maakuntakaavan 4. vaiheen käynnistä-

minen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnos 
- Joensuun viherkaavan tavoitteet 
- Iiksenvaaran-Ketunpesien-Papinkankaan osayleiskaavaluonnos 

 
Yhdistys osallistui kävelyn ja pyöräilyn edistämistilaisuuksiin ja tapahtumiin, 
edustajina Pirjo Saukkonen ja Hannu Melin. Eero Oura toimi Ladun edustajana 
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen virkistys- ja matkailuryhmässä. 
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Ilomantsin itärajan retkeilyreitin kehittämis- ja investointihankkeen vetäjä kut-
suttiin kertomaan suunnitelmasta. Yhdistyksen kuuden hengen ryhmä kävi ”koe-
patikoimassa” reitillä.   

 
 
7.  JÄRJESTÖTYÖ  
 

Yhdistyksellä oli edustus Suomen Ladun kevät- ja syysliittokokouksissa. SL:n ke-
vätkokouksessa Eero Oura piti esityksen Etelänavalle hiihdosta.  
 
Jari Nuutinen osallistui Savo-Karjalan latualueen kyykkäturnaukseen Mikkelissä 
ja voitti pronssia. 
 
Hannu Melin osallistui Savo-Karjalan latuyhdistysten kevätkokoukseen. Liisa Oura 
osallistui Pohjois-Karjalan Liikunnan syyskokoukseen. 
 
Suomen Ladun hankekoordinaattori Raija Valkama kävi tapaamassa johtokunnan 
edustajia, kuuli Joensuun Ladun toiminnasta, kertoi ulkoliikuntamuodoista ulko-
mailla ja keskusteli kanssamme kaikenlaisista toiminnan kehittämisajatuksista. 
Joensuun Ladun, Enon Ladun ja Pogostan Ladun puheenjohtajien tapaamisissa 
mietittiin yhteisiä tekemisiä seuraavalle vuodelle. 
  
Yhdistyksen kevätkokouksessa oli osallistujia 27 ja syyskokouksessa 22.  
 
Vuoden 2013 yhdistyksen virallinen jäsenmäärä (jäsenmaksunsa maksaneiden) 
oli 1554, kun se vuonna 2012 oli 1495 ja vuonna 2011 1441. 
 
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa.  

 

Johtokunta vuonna 2013 
Puheenjohtaja Liisa Oura 
Varapuheenjohtaja Pirjo Saukkonen 
Sihteeri ja taloudenhoita-
ja 

Kirsi Karjalainen 

Jäsenet Tyyne Laitinen, Hannu Melin, Eero Oura, Eila Parta-
nen, Maija Penttinen, Ilkka Raittila 

Varajäsenet Martti Ossi, Aarno Pitkänen 
 
 

Johtokunnan ulkopuolella merkittävä tehtävä oli verkkotiedottaja Risto Paanalalla 
ja lasten toiminnan ohjaajilla Sanna Kaarella ja Eija Sollolla.  
 
Tunnustukset, muistamiset 
 
Aarno Pitkäselle luovutettiin Suomen Ladun myöntämä kultainen ansiomerkki ja 
Pirjo Saukkoselle myönnettiin Joensuun Ladun standaari. 
 
Terttu Nissinen kutsuttiin Joensuun Ladun kunniajäseneksi hänen oltuaan 20 
vuotta Lykynlammen ulkoilumajan kahvion emäntänä ja maankuuluna munkin-
paistajana. 
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Talkoolaisille järjestettiin kiitosillallinen Teatteriravintolassa. Talkoolaisia oli 101 
Lykynlammella ja erilaisissa tapahtumissa. Tyyne Laitinen huolehti talkoolaisten 
rekrytoinnista ja oli heidän yhdyshenkilönään. 

 
 
8.  TALOUS 

 

Yhdistyksen talous on vakaassa kunnossa. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2013 ja tase 
31.12.2013 ovat liitteenä. 

 
 
 
Joensuu 13.2.2014 
 
Joensuun Latu ry, johtokunta 
   
 
 
 
Liisa Oura  Kirsi Karjalainen 
Puheenjohtaja  Sihteeri 
  
 
 
 


