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Löydä oma tapasi ulkoilla! 
Joensuun Latu on Suomen Ladun jäsenyhdistys, joka haluaa kattojärjestönsä tapaan kaikkien löytävän mielekkään 

tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Edistämme kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa kaikkina 

vuodenaikoina. Haluamme olla historiaamme kunnioittava, vapaaehtoisvoimin nykyisyyttä elävä ja tulevaisuutta 

ennakoiva yhdistys. Alkava vuosi on Joensuun Ladun 70. toimintavuosi. 

 

Järjestämme ympäri vuoden ohjattuja retkiä, liikunnallisia ulkoilutapahtumia sekä luontoelämyksiä kaikenikäisille ja 

-tasoisille liikkujille, perheille, aloittelijoille ja kokeneemmille. Toimintamme on avointa ja kynnys mukaan tulemiselle 

pidetään matalana. 

 

Meidät tunnetaan retkeilyn ja luonnossa liikkumisen edistäjänä ja asiantuntijana. Jaamme tietoa retkeilystä, 

luontoympäristöstä ja jokamiehenoikeuksista sekä opastamme retkeilytaidoissa. Teemme  ulkoiluun liittyviä 

aloitteita ja annamme lausuntoja.    

 

Vuoden 2021 haasteet ja mahdollisuudet 
Vuoden 2021 toimintaa suunnitellaan kaksijakoisissa tunnelmissa: 

Koronapandemia saattaa peruuttaa suunniteltuja tapahtumia, rajoittaa osallistujamääriä ja vaikuttaa 

kahviotoimintaamme Lykynlammen ulkoilukeskuksessa. Epävarmuutta aiheuttaa myös Joensuun kaupungin 

halukkuus myydä Lykynlammen ulkoilukeskus. Viime talvi osoitti, ettei lumen ja jään riittävyyskään ole 

itsestäänselvyys, vaan se voi vaikeuttaa hiihto- ja lumikenkäretkien järjestämistä. 

 

Innostus liikkua suomalaisessa luonnossa on kuitenkin lisääntynyt koronapandemian myötä; puhutaan 

luontoliikuntabuumista. Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat olleet näkyvästi esillä mediassa ja mm. kansallispuistot 

ovat houkutelleet runsaasti uusiakin kävijöitä. Joensuun Latu tarjoaa myös aloitteleville retkeilijöille matalan 

kynnyksen koulutuksia, varustelainausta ja turvallisia, osaavasti ohjattuja retkiä. 70-vuotisjuhlavuoden 

odotamme tuovan yhdistykselle myönteistä näkyvyyttä ja lisäävän kiinnostusta yhdistyksen toimintaa kohtaan. 

 

Joensuun Latu 70 vuotta 
Tuleva vuosi on Joensuun Ladun 70-vuotisjuhlavuosi. Hallitus on nimennyt työryhmän suunnittelemaan 

merkkivuoden toimintaa. Merkkivuonna haluamme sekä muistella yhdistyksen historiaa että suunnata katseemme 

tulevaan: 

- historiikin päivittäminen: Joensuun Ladun historiikki Iloa ja terveyttä liikunnasta - Joensuun Latu 1951 - 

2001 päivitetään ja julkaistaan verkossa ja pienenä painoksena paperiversiona 

- näyttely: kokoamme näyttelyn, jolla tuodaan esille yhdistyksen toimintaa vuosikymmenten varrelta 

- huomionosoitukset: kiitämme aktiivisia vapaaehtoistyön konkareita 

- juhlavuoden tapahtumat: nimeämme muutamia vaelluksia ja retkiä vuoden päätapahtumiksi 

- visuaalisen ilmeen uudistaminen: päivitämme yhdistyksen logon ja muun graafisen ilmeen vastaamaan 

paremmin nykyistä ja tulevaa toimintaamme 

- vapaaehtoistoiminnan organisointi: helpottaaksemme uusien aktiivitoimijoiden rekrytointia ja 

sitouttamista jatkamme vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallista kehittämistä (mm. tehtävämäärittelyt, 

perehdyttämisohjeistus, jäsenkysely arvioinnin tueksi) 

- Joensuun Latu 70 vuotta -juhla: pääjuhlaa vietetään perustamispäivänä, lauantaina 16.10. 

 

Luontoliikunnan lajikirjoa 
 

Toimintaa lapsille ja perheille 

Lapsiperheille on tulossa useita tapahtumia, joilla halutaan tarjota myönteisiä kokemuksia luonnossa liikkumisesta 

koko perheelle. Jo aiemmilta vuosilta tuttuja ovat Muumien hiihtokoulu ja Muumien retkeilykoulu, Soihtuhiihto, 

Hämärähommat, Unelmien liikuntapäivä ja pyöräily puulajipuistossa. Olemme mukana valtakunnallisessa 

#UlkonaKuinLumiukko-kampanjassa sekä Nuku yö ulkona -tapahtumassa, joka suunnataan tulevana vuonna 

erityisesti lapsiperheille. 



 

Hiihto 

Järjestämme hiihtotapahtumia lapsille ja aikuisille, laduilla ja latujen ulkopuolella. Tuemme hiihtoharrastusta 

tarjoamalla Lykynlammen ulkoilukeskuksessa kahvio- ym. palveluja. Kannustamme jäseniämme osallistumaan 

maakunnan laturetkiin ja jäähdytetyn ladun käyttöön. Suurin hiihtotapahtumamme Pyhäselän jäähiihto toteutetaan 

syväväylän aukipidon takia uudella konseptilla. Keväinen Lapin hiihtoviikko järjestetään yhteistyössä Kajaanin 

Ladun kanssa. Viikonloppuretkiä tehdään Patvinsuolle ja Koitereelle. Umpihankihiihtoa pääsee kokeilemaan 

Lykynlammella. 

 

Lumikenkäily 

Lumikenkäilyä järjestämme lähimaastoissa ja hiukan kauempana. 

 

Retki- ja matkaluistelu 

Juhlimme vuodenvaihdetta luistelemalla Kuoringan ympäri, mikäli jäätilanne sen mahdollistaa ja järjestämme 

retken Linnansaaren kansallispuiston luistelureitillle. 

 

Patikkaretket, päivä- ja iltaretket 

Päiväretket ja lyhyet lähiretket suunnataan yleensä helpohkoon maastoon ja ne sopivat tavanomaisen kunnon 

omaaville. Retkien ennakkotiedoissa kerrotaan retken vaativuudesta ja kestosta. Tuttujen lähikohteiden, 

maakunnan kansallispuistojen lisäksi päiväretkille pääsee myös Kuusamoon Karhunkierroksen vaeltajien mukana. 

  

Vaellukset ja yön yli kestävät retket 

Kesän aikana järjestetään kaksi viikon kestävää vaellusta, Karhunkierrokselle Kuusamoon ja Kevon kanjoniin. 

Viikonloppuretkiä tehdään ainakin Ilomantsiin, Herajärven kierrokselle ja Seitsemisen kansallispuistoon. 

 

Polkujuoksu 

Jatkamme polkujuoksun yhteislenkkejä eri puolilla Joensuuta ja lähikuntia. 

 

Pyöräily 

Jatkamme tiistai-iltojen pyöräilyjä Joensuun ympäristössä. Teemme muutamia päivä- tai viikonloppuretkiä. Olemme 

mukana pyöräilyn kilometrikisassa ja talvikilometrikisassa. 

 

Melonta ja soutu 

Melontaretket järjestetään yhteistyössä Joensuun Kauhojien kanssa. Ohjelmassa on useita päivä- ja 

viikonloppuretkiä oman maakunnan lähivesille. Pitemmät melontaretket suuntautuvat Saaristomerelle, eteläiselle 

Saimaalle ja Kuhmon Lentualle. Kannustamme jäseniämme osallistumaan Future Clubin 

kirkkovenesoutuharjoituksiin ja soututapahtumiiin. 

 

Sauvakävely 

Järjestetään sauvakävelyn yhteislenkkejä Joensuussa ja lähiympäristössä. 

             

Muuta toimintaa 
 

Valokuva- ja teemaillat 

Valokuvailtoja järjestetään, kunhan koronatilanne mahdollistaa suuremmat kokoontumiset, mutta ei ainakaan vielä 

kevätkaudella. Pyhän Olavin retkeilyreitit -kirjan esittelytilaisuus järjestetään yhteistyössä Joensuun Seudun 

Kansalaisopiston kanssa rajoitetulle yleisömäärälle ja sitä voi seurata myös striimattuna. 

 

65+ -toiminta kuntosaliharjoittelu ja remonttiryhmä 

Järjestämme yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoiden kanssa käytännön opastusta 

hyvinvointinsa ja elämäntapojensa kohentamisesta kiinnostuneille latulaisille. 

 

Koulutus 

Järjestämme koulutusta ja opastusta vaihtelevista aiheista jäsentemme kiinnostuksen mukaan. Aloitteleville 

retkeilijöille on tulossa Rakastu retkeilyyn -koulutuskokonaisuus, johon kuuluu alkuopastuksen lisäksi suunnistusilta 

ja viikonloppuretki; tarjolla on myös retkiruokakurssi. Aikuisten hiihdon opetuksen järjestää Future Club. 

Kannustamme jäseniä osallistumaan ohjaajakoulutuksiin ja voimme osallistua koulutuksen kustannuksiin, mikäli 

osallistuja sitoutuu jakamaan osaamistaan Joensuun Ladun toiminnassa. 



 

Lykynlampi ja Kuhamaja 

Hiihtokaudella ylläpidämme Lykynlammen ulkoilukeskuksessa kahviota, jonka palvelut ovat kaikkien hiihtäjien ja 

ulkoilijoiden käytössä. Voitelupalveluista vastaa Future Club. 

Kunnostettu Kuhamaja Kuhasalossa on jäsentemme vuokrattavissa ympäri vuoden. 

 

Retkeilyvarusteet 

Edistämme retkeilyharrastusta hankkimalla jäsenillemme vuokrattavaksi laadukkaita retkeilyvarusteita, opastamalla 

niiden käytössä ja huolehtimalla varusteiden kunnosta ja toimivuudesta. Kuuntelemme jäsenten toiveita varusteista, 

esim. lastenkantorinkka hankittiin lapsiperheiden toivomuksesta. 

 

Turvallisuus 
Huolehdimme retkien ja tapahtumien turvallisuudesta ja riskien hallinnasta laatimalla niihin turvallisuussuunnitelmat 

ja kannustamalla retkien vetäjiä ylläpitämään ensiaputaitojaan. Tapahtumiin osallistujat ovat Suomen Ladun 

tapaturmavakuutuksen piirissä. Jäsenten tietoturvasta huolehditaan noudattamalla laadittuja tietosuojaselosteita. 

 

Korona-aikana seuraamme ja noudatamme viranomaisohjeistusta. Keräämme toimintaan osallistuvien 

yhteystiedot, muistutamme hygieniaohjeista ja kehotamme osallistumaan tapahtumiin vain terveenä. Meillä on 

valmius järjestää hallituksen kokoukset ja vuosikokoukset tarvittaessa etäyhteyksin. 

 

Viestintä 
Viestinnän tavoitteena on tiedottaa Joensuun Ladun toiminnasta, edistää myönteistä mielikuvaa luontoliikunnasta 

ja lisätä yhdistyksen tunnettuutta luonnossa tapahtuvan liikunnan edistäjänä ja asiantuntijana. Viestinnän tärkein 

kohderyhmä on jäsenistömme, mutta viestintää suunnataan myös suurelle yleisölle sekä 

yhteistyökumppaneillemme. 

 

Keskeisimmät viestintäkanavamme ovat kahdesti vuodessa ilmestyvä Joensuun Latu -jäsenlehti, Joensuun Ladun 

verkkosivut ja kerran kuussa sähköpostissa lähetettävä uutiskirje. Some-viestintään käytämme facebookia ia 

jossain määrin instagramia. Kutsut vuosikokouksiin julkaisemme lisäksi Karjalaisen järjestöpalstalla. Tapahtuman 

luonteesta riippuen käytämme tiedotukseen myös Joensuun kaupungin, Karjalaisen ja Karjalan Heilin sekä 

paikallisten radiokanavien menovinkkipalveluja. 

 

Yhteistyökumppanit 
Yhteistyön ja verkostoitumisen avulla saamme paikattua ohjaajavajettamme ja pystymme tarjoamaan jäsenillemme 

laajemman lajivalikoiman. Olemme mukana Suomen Ladun valtakunnallisissa tapahtumissa Nuku yö ulkona,  

#UlkonaKuinLumiukko ja Unelmien liikuntapäivä. Suomen Latu on sopinut yhteistyöstä Martta-liiton kanssa vuoden 

2021 aikana ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Pohjois-Karjalan Marttojen kanssa on aloitettu. 

 

Osallistumme Savo-Karjalan latualueen yhteisiin tapahtumiin ja teemme yhteistyötä alueen latuyhdistysten kanssa. 

Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan Liikunta, Future Club, Joensuun 

Kauhojat ja Pohjois-Karjalan Sydänpiiri. Oppilaitosyhteistyötä tehdään Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

Riverian ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. 

 

Vuoden aikana esille tuleviin yhteistyötarjouksiin suhtaudumme avoimesti ja selvitämme tapauskohtaisesti 

osallistumismahdollisuutemme. Haluamme 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 ulkoilumajan kahviotoiminnan tuottoon. Muita tulonlähteitä ovat retkeilyvarusteiden ja Kuhamajan 

käyttömaksut. Retket ja tapahtumat pyrimme toteuttamaan omakustanteisesti, poikkeuksena lasten toiminta ja 

lähiretket, joita voidaan tukea rahallisesti. 

 

Tulevan vuoden talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että merkittävin tulonlähteemme, Lykynlammen kahvio, 

pystyy toimimaan normaalisti. Juhlavuoden vieton aiheuttamiin kustannuksiin varaudutaan myös talousarviossa. 



 

Jäsenyys ja jäsenmaksut 
Joensuun Ladun jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut hallituksen hyväksymä 

henkilö. Jäsenmaksut vuonna 2021 ovat: 

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 
Suomen Ladun järjestämän Vapaaehtoistoiminnan koulutuksen pohjalta olemme laatineet yhdistykselle 

kehittämissuunnitelman, jonka avulla haluamme vahvistaa vapaaehtoistyötämme, saada rekrytoitua aktiivisia 

toimijoita mukaan ja tehdä vapaaehtoistyö heille mielekkääksi ja palkitsevaksi. Käytännön toimina laadimme 

toimihenkilöille ja työryhmille tehtäväkuvaukset, päivitämme yhdistyksen ohjeistuksen ja kokoamme 

perehdyttämiskansion. Järjestämme vapaaehtoisille koulutusta ja tuemme heidän osallistumistaan 

ohjaajakoulutuksiin. 

 

Lisäämme osaamistamme myös verkostoitumisen avulla, osallistumalla  aktiivisesti alueelliseen ja 

valtakunnalliseen yhteistyöhön, kokouksiin ja koulutuksiin. Kehitämme toimintaamme Suomen Ladun strategian 

pohjalta, paikalliset olosuhteet, mahdollisuudet ja tarpeet huomioiden. 

 

Keräämme retkien ja tapahtumien vetäjiltä ja osallistujilta palautetta, joka käsitellään hallituksen kokouksissa. 

Tulevana vuonna järjestämme myös jäsenkyselyn, jotta saadaan koottua anonyymisti laajemman joukon 

näkemykset ja toiveet yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen hallitus ja keskeiset vastuuhenkilöt kokoontuvat 1 - 2 

kertaa vuodessa kehittämisiltaan, jossa arvioidaan yhdistyksen toimintaa ja suunnitellaan tulevaa. 

 

70-vuotias Joensuun Latu haluaa jatkaa vireänä ja houkuttelevana yhdistyksenä myös tulevina vuosikymmeninä! 

 

 

Joensuu 18.11.2020 Joensuun Latu ry:n hallitus 

hyväksytty 25.11.2020 Joensuun Latu ry:n syyskokouksessa 

 

 


