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1   Yleistä 

  

Joensuun Latu ry toimii ulkoilun ja retkeilyn edistämiseksi.  Tämän toteuttamiseksi 

vuonna 2017 järjestettiin retkiä, koulutuksia ja tapahtumia jäsenille ja yleisötapahtumia 

kaikille Joensuun seudun ihmisille.  Ylläpidettiin Lykynlammen ulkoilumajaa ja 

Kuhasalon laavua, tehtiin ehdotuksia ja annettiin lausuntoja päätöksentekijöille.  Ladun 

järjestämissä tapahtumissa hiihdettiin, lumikenkäiltiin, retkiluisteltiin, retkeiltiin, 

vaellettiin, patikoitiin, pyöräiltiin, melottiin, soudettiin, geokätköiltiin ja 

frisbeegolfattiin. Uutena aloitettiin polkujuoksut. Toiminta perustui vapaaehtoistyölle. 

Yhdistyksen hallintoa hoiti ja vapaaehtoistoimintaa organisoi johtokunta. 
 

Suomen sadan vuoden itsenäisyyttä juhlittiin järjestämällä tapahtumia neljänä Suomen 

Luonnon päivänä, joista kaksi Kuhasalossa ja kolme Patvinsuon kansallispuistossa. 

Kaikki olivat perhetapahtumia. 

 

Suomen Latu palkitsi Joensuun Ladun lasten ja nuorten toiminnan kehittämisestä sekä 

liikunnan olosuhteisiin vaikuttamisesta. 

 

Joensuun Latuun kuului jäsenrekisterin mukaan maksaneita jäseniä 1 976, kun vuotta 

aiemmin jäsenmäärä oli 1 864, ja vuonna 2015 jäseniä oli 1 700. Jäsenmäärä on siten 

ollut jatkuvassa kasvussa, ja Joensuun Latu on jäsenmäärältään Joensuun suurin 

liikuntaseura. Aivan poikkeuksellista on, että koko laaja toiminta tapahtuu 

vapaaehtoisvoimin. 

2   Koulutustoiminta 
  

Järjestettiin kymmenen koulutustilaisuutta.  Vastuuhenkilöinä toimivat seuraavat: 
  

Koulutus/kurssi Vastuuhenkilö 

Muumien hiihtokoulu Taina Kuivalainen 

Talviretkeilykurssi naisille Anni Kämäräinen 

Retkeilyn alkeet Maria Siltakorpi, Juho Varpukoski 

Frisbeegolf tutuksi Markku Penttonen 

Melontakurssi Eero Oura, Jaana Kalajoki, Liisa Oura 

Tutustu geokätköilyyn Annu Jantunen, Riikka Kuhmonen 
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Polkujuoksu tutuksi (Joensuun kurssi) Laura Pastinen, Liisa Oura 

Polkujuoksu tutuksi (Juuan kurssi) Eini ja Antti Eronen 

Maastopyöräily tutuksi Arja Manninen 

Maastopyöräily tutuksi x 2 Valtteri Paavola 

  

Lisäksi järjestettiin ohjausta ja opastusta tilatuille ryhmille seuraavasti: 

Hiihdon alkeet vaihto-opiskelijoille Liisa Oura 

Lumikenkäilyä ystävänpäivänä ISYY:lle Anni Kämäräinen, Salla Kettunen 

Geokätköilyä koululaisille Annu Jantunen 

Retkeilykurssi koululaisille Eero Oura 

Tehoa sauvakävelyyn eläkeläisryhmälle Elsa Pietarinen 

 

Lisäksi järjestettiin ”Tutustu toimintaan” -tilaisuus, johon osallistui uusia jäseniä, ja 

esittelijöinä oli Ladun aktiivijäseniä. Joensuun Ladun toimintaa käytiin esittelemässä 

myös Itä-Suomen yliopiston järjestämällä tietotorilla uusille opiskelijoille. 
 

Vuosi oli ennätyksellinen siinä suhteessa, että uusia ohjaajia saatiin Suomen Ladun 

järjestämillä ohjaajakoulutuksilla seuraavasti: 

 Retkiohjaajakoulutus Juha Tiainen 

 Maastopyöräilyn ohjaaja Valtteri Paavola 

 Pyöräilyn ohjaaja Arja Manninen ja Merja Mustonen 

 Polkujuoksuohjaaja Laura Pastinen, Eini Eronen, Antti Eronen, Liisa Oura 

3   Hiihto   
  

Talvi oli hiihdon kannalta suotuisa. Tosin alkutalven vähälumisuuden vuoksi sesonki 

Lykynlammella alkoi toden teolla vasta tammikuun puolivälissä, mutta hiihtokautta 

kesti pitkälle kevääseen.  

 

Vuosi aloitettiin uudenvuodenpäivän jäähiihdolla Kuoringan ympäri. 

 

Yleisötapahtumina järjestettiin Muumien hiihtokoulun yhteydessä Soihtuhiihto 

Lykynlammella sekä Otsalamppuhiihto ja Jäähiihto Pyhäselällä. 

 

Muumien hiihtokoulujen suosio oli suuri, ryhmät täyttyivät heti kun hakumahdollisuus 

avautui. Kokeiltiin verkkoilmoittautumista, joka yleisesti ottaen todettiin aiempaa 
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paremmaksi tavaksi. Toiminnasta vastasi Taina Kuivalainen. Muumien hiihtokoulussa 

ryhmiä oli kaksi: Muumiperheen hiihtokoulu ja Muumipeikkojen ryhmä. Ohjaajia oli 

kymmenen, mutta vielä enemmän olisi tarvittu Nipsujen ja Retkihemuleiden ryhmän 

aloittamiseksi.  Lapsia hiihtokouluissa oli 35, sillä enempää ei suuresta kysynnästä 

huolimatta voitu ottaa.  Muumien hiihtokoulun yhteydessä järjestettyyn Soihtuhiihtoon 

Lykynlammen maastossa osallistui arviolta 500 hiihtäjää. Muumipeikon vierailu 

hiihtokoulussa ja Soihtuhiihdossa sai kosolti kiitosta. 

  

Pyhäsaareen suuntautuneeseen otsalamppuhiihtoon osallistui arviolta 80 hiihtäjää ja 

Pyhäselän jäähiihtoon tuhatkunta. Ladun huoltopisteinä toimivat Pyhäsaaren 

huoltopiste ja Kuhamaja. Vaikka kumpikin tilaisuus onnistui osallistujien puolesta 

mainiosti, jään pettäminen Ladun talkoolaisen huoltokelkan alta ja täpärä pelastuminen 

saivat aikaan vakavan pohdinnan turvallisuuskysymyksistä.  Molempien hiihtojen 

järjestäjä oli Hannu Melin. 

  

Aikuisten hiihtokoulu järjestettiin vuoden tauon jälkeen, kun lunta oli riittävästi eikä 

pakkanenkaan ollut pahan kylmä.  Opetuksesta huolehtivat Future Clubin ohjaajat. 

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.  Lykynlammen rinnesaunat olivat 

lämpiminä lauantai-iltapäivisin. 

  

Umpihankihiihdot ovat muodostuneet osaksi Ladun hiihtoperinteitä.  Joensuun Ladulla 

oli tarkoitukseen sopivia retkisuksia ja leveäsompaisia sauvoja. Umpihankihiihtoa 

harjoitettiin Lykynlammen maastossa, vetäjänä Tuula Turunen, Pärnävaaralla, vetäjänä 

Eero Oura, lisäksi oli vasta-alkajien umpihankihiihto Lykynlammella, vetäjänä Maria 

Siltakorpi. Umpihangessa edettiin myös ”Eläinten jälkiä lumella” -retkellä Ruunaan 

erämaassa, oppaana Risto Kiiskinen. 

 

Liperin Mattisenlahden laduilla oli perinteinen latuhiihto. Siellä hiihdettiin myös täyden 

kuun aikaan kuutamohiihto. Molempien hiihtojen järjestäjä oli Pertti Koistinen, joka oli 

myös tehnyt ladut moottorikelkallaan. 

 

Lapin hiihtoviikkoa vietettiin sekä Kilpisjärvellä että Muoniossa. Hiihtoviikon järjesti 

Hannu Melin. 

  

Ensi lumen hiihtoviikkoa itsenäisyyspäiväviikolla Suomen Ladun Kiilopään 

tunturikeskuksessa vietettiin kahdettatoista kertaa, järjestäjänä Liisa Oura. 
  

Lykynlammen ulkoilumajalla oli tarjolla suksien voitelupalvelu lauantaisin ja 

sunnuntaisin Future Clubin toimesta, vastuuhenkilönä Toivo Turunen. 
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Patvinsuon kansallispuistossa juhlittiin Suomen 100-vuotista luontoa teemalla ”Sukella 

talveen”. Päivä sisälsi myös hiihtoretken, vetäjänä Tuula Turunen. 

 

Kontiolahden jäähdytetty latu tarjosi Joensuun ladun hiihtäjille tutustumistilaisuuden 

jäähdytettyyn latuun Kontiolahden ampumahiihtokeskuksessa. 

4   Lumikenkäily 

  

Vuoden ensimmäinen lumikenkäilyretki tehtiin Kolin vaaroille, ohjaajana Liisa Oura. 

Toinen lumikenkäretki suuntautui Jakokoskelle, vetäjänä Arja Manninen. 
 

Lisäksi ohjattiin opiskelijoita lumikenkäilyn saloihin Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-

Karjalan ammattikorkeakoulun liikuntailtapäivän ja ystävänpäivän merkeissä 

Lykynlammella, vetäjinä erä- ja luonto-opasopiskelijat Anni Kämäräinen ja Salla 

Kettunen. 

 

”Sukella talveen” -teemaa helmikuisena Suomen luonnon päivänä vietettiin Patvinsuon 

kansallispuistossa myös lumikenkäretkeillen. Suosio oli niin suuri, että Ladun kaikki 

lumikengät olivat käytössä. Osallistujina oli lapsia, nuoria ja aikuisia. 

 

5  Retkiluistelu 

  

Edellisen vuoden retkiluistelulle oivalliset olot eivät toistuneet. Kunnollista 

retkiluistelujäätä ei muodostunut, sillä jäidentulon yhteydessä satoi runsaasti lunta, ja 

lumentuloa seuranneet leudot säät saivat aikaan sen, että jään päälle tuli vettä. 

Lykynlammelle aurattiin 1,3 kilometrin retkiluistelurata, mutta jään pinnan 

epätasaisuus ja vetisyys teki kaikki yritykset turhaksi, eikä Lykynlammelle päästy 

lainkaan luistelemaan. 

 

Helmikuussa latulaiset retkiluistelijat tekivät retken Linnansaaren matkaluisteluradalle, 

missä innokkaimmat luistelivat kymmenet kilometrit Saimaan Haukiveden poikki 

Oravista Rantasalmelle ja takaisin. Eero Oura toimi retkiluistelun yhdyshenkilönä.  

 

Muutamat Ladun luistelijat kerkesivät myös viilettää upouudella Pielisen 

matkaluisteluradalla. Kiinnostusta ja innostusta lajiin oli runsaasti, mutta talvi oli 

retkiluistelulle epäsuotuisa. 
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6   Patikkaretket, päivä- ja iltaretket 

  
 

Ladun ohjelmassa oli Niittylahden erä- ja luonto-opasopiskelijoiden järjestämä 

kalastusretki Pyhäselälle, missä oli tarkoitus tutustua talvikalastukseen ja kokeilla sitä 

itsekin, mutta retkeä ei järjestetty ilmoittautuneiden vähyyden takia. Sen sijaan 

helmikuinen pöllöjen kuunteluretki Kuhasalossa oli todella suosittu. Sen vetäjä oli erä- 

ja luonto-opasopiskelija Timo Haverinen. 

 

Lasten luontoseikkailun Kuhasalossa järjesti Juho Varpukoski. 

 

Kokeiltiin patikointia Herajärven ympäri neljänä erillisenä päiväretkenä, ohjaajana Arja 

Manninen. Retkeily kevyin kantamuksin eli ”kevytretkeily” todettiin mukavaksi ja 

enempäänkin retkeilyyn kannustavaksi vaihtoehdoksi. 

 

Suomen luonnon päivää 20.5. vietettiin kahdessakin paikassa, Kuhasalossa ja 

Patvinsuon kansallispuistossa, joista Kuhasalon tapahtuma oli Muumien retkeilykoulu ja 

omatoimilettukestit.  Patvinsuon kansallispuistoon tuli runsaasti retkeilijöitä myös 

Lieksan suunnalta. Kuhasaloon suunniteltu ”Riemua riippumatossa” peruutettiin 

vetäjän esteen takia. 

   

Tehtiin päiväretki Hiidenportin kansallispuistoon toukokuun lopussa, vetäjänä Martti 

Sivonen. Hidas kevään tulo ja vielä osaksi jäässä olevat rotkolaakson järvet tekivät 

vaikutuksen. 

 

Elokuun lopussa juhlittiin Suomen luontoa vielä neljännen kerran, Kuhasalossa 

perhetreffein ja Patvinsuon kansallispuistossa opastetuin kävelyin. 

 

Syyskuussa tehtiin retki Enon Kirjovaaran vanhojen metsien alueelle yhteistyössä 

Pohjois-Karjalan sieniseuran kanssa. Asiantuntijana oli Kaisa Junninen, järjestäjänä Liisa 

Oura.  Kääpiin tutustumisen ohella saatiin saaliiksi korikaupalla ruokasieniä. 

 

Perinteisestä ruskaretkestä Kolille huolehti Future Club. Perinteinen sydän- ja 

polkuretki yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sydänpiirin kanssa oli Tuupovaarassa, retken 

nimenä ”Vekaruksen valloitus” monivuotisen vetäjän Riikka Turusen järjestämänä. 

  

Historian ja legendojen sävyttämään Juuan Porttilouhen rotkoon käytiin tutustumassa 

Tapio Vartiaisen isännöimällä retkellä. 

 

Joensuun latulaiset kävivät Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kutsumina 

metsäkävelyretkellä Ruunaalla antamassa näkemyksensä uusista 

metsänkäsittelymenetelmistä ja niiden sopivuudesta luonnon virkistyskäyttöön. 



7 

  

Kaltimon kierroksella todettiin, ettei päivänvalo aivan riittänyt koko patikoinnin ajaksi, 

vaan loppumatka 25 km:n reitillä taivallettiin otsalamppujen valossa. Vetäjä oli Juha 

Tiainen.  Tämän kaltaiselle vaativammalle retkelle toivottiin jatkoa seuraavinakin 

vuosina. 

 

Koko perheen hämärähommat Kuhasalossa järjestivät erä- ja luonto-opasopiskelija Suvi 

Tonteri ja Hannu Melin. Tapahtuman suosio ylitti kaikki odotukset. 
 

Rospuuttoretki tehtiin Kiihtelysvaaran Oskolan torpalle ja Oskolankoskelle.  Torpan 

isäntänä ja seudun historian oppaana oli Lauri Tukiainen ja retken järjestäjänä Liisa 

Oura. Lumiset maisemat ja järvien ensijäät olivat lumoava vastakohta Joensuun pimeälle 

syksylle. 

 

Sauvakävelyä harrastavat lukuisat latulaiset itsekseen, ja huomattava osa Ladun retkien 

osallistujista käyttää kävely- tai vaellussauvoja, mutta ainoa ohjattu 

sauvakävelytapahtuma oli ”Tehoa sauvakävelyyn”, jonka ns. Lukkotehtaan eläkeläisten 

liikuntakerholle vetivät Elsa Pietarinen ja Tuija Nilmanen. 

 

 

7   Vaellukset ja yli yön retket 

  

Alkutalven viikonlopun umpihankiretki hiihdettiin UKK-reittiä mukaillen Juuassa, 

vetäjänä Tapio Vartiainen. 

 

Pyhäselän otsalamppuhiihdon ja Jäähiihdon viikonloppuna vietettiin yötä laavulla 

Pienessä Pyhäsaaressa erä- ja luonto-opasopiskelijoiden Heidi Sivosen ja Jari Erosen 

ohjaamana. 

 

Maaliskuinen viikonlopun retki itärajan tuntumassa hiihdettiin upottavassa 

umpihangessa. Se oli samalla erä- ja luonto-opasopiskelijoiden Jaakko Reinmanin ja 

Lasse Pehkosen tutkintotilaisuus. 

 

Pitkä talvivaellus tehtiin Ruotsin Sarekin ja Stora Sjöfalletin kansallispuistoissa, vetäjänä 

Eero Oura. 

  

Nelipäiväinen vaellus Valtimolta Hiidenportin kansallispuistoon patikoitiin toukokuun 

lopulla. Myöhäinen kevät ja lumien sulamistulva teki retkestä vaativan lukuisine 

tulvasoiden ja vesien ylityksineen, vetäjänä Liisa Oura. 

 

Pitkä pyöräretki Pielisen ympäri – Tour de Pielisen Karjala pyöräillen – poljettiin 

yhdessä Puijon Ladun pyöräilijöiden kanssa. Reitti todettiin hyväksi ja retken anti 
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vaaramaisemineen ja kulttuurikohteineen huikean hienoksi. Vetäjinä olivat Arja 

Manninen ja Merja Mustonen. 

 

Kesäkuista viikonloppua vietettiin teemalla ”Rakastu kesäyöhön” Patvinsuon 

kansallispuistossa, osallistujina lapsenlapsia ja isovanhempia. Retken järjesti Hannu 

Melin. Tapahtuma oli samalla kolmas Suomen luonnon juhlavuoden tapahtumista. 

  

Puijon Ladun järjestämät melontaretket, Kuopion kierto meloen ja retki Petkeljärven 

kansallispuistoon, eivät jostain syystä innostaneet joensuulaisia osallistumaan. 

  

Syysvaellus Susitaivalta ja Karhunpolkua pitkin peruuntui osallistujapulan takia. 

  

Viikonloppuretkellä tarvottiin vanhaa savottaperinnettä kartoittamassa Elimonsalolla 

itärajan tuntumassa, asiantuntijana Ari Komulainen.    

 

Syksyn viimeinen viikonloppuretki suuntautui Mujejärven ja Tetrijärven maisemiin, 

vetäjänä Juha Tiainen. 

 

Retkeilystä järjestettiin kaksi kurssia. Osallistujat kehuivat niiden antia. Vaikka 

edellisvuotisessa jäsenkyselyssä esitettiin toiveita retkeilytaitojen koulutuksesta, 

kursseille osallistui vain muutamia. 

 

8   Pyöräily 

Edellisenä vuonna vilkastunut pyöräilyinnostus jatkoi kasvuaan.  Pyöräilytapahtumien 

kirjo laajeni ja niiden määrä kasvoi. 
Kevätkaudella pyöräiltiin iltapyöräilyt seuraaviin kohteisiin Joensuun ympäristössä: 

·         Puntarikoski 

·         Särkivaara 

·         Kuurna 

·         Vaivio 

·         Kontiolahden satama 

Kuorinka 

  

Syksykaudella pyöräiltiin seuraavat: 

·         Paihola 

·         Hopealahti 

·         Häikänniemi 

Pärnävaara 
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Vetäjinä pyöräretkillä olivat Arja Manninen, Merja Mustonen, Marjatta Partanen ja 

Hannu Melin. 

 

Suomen Ladun ”Maastopyöräily tutuksi” -kiertue pysähtyi Kontiolahdella. Seuraavana 

päivänä jatkettiin ”Yhdessä poluille” -ulkoilutapahtuman merkeissä, missä 

kiinnostuneet pääsivät kokeilemaan lajia Suomen Ladun maastopyöräilyohjaajien 

opastamina ja maastopyöräilykiertueen pyörillä. Arja Manninen huolehti molempien 

tapahtumien Joensuun Ladun osuudesta. Kiertueen jälkeen järjestettiin kaksi 

Maastopyöräily tutuksi –iltaa Valtteri Paavolan johdolla Kontiolahden 

ampumahiihtokeskuksessa. 

 

Tehtiin koko päivän pyöräretki Jaamankankaan maastossa, vetäjänä Kari Kettunen. 

Toinen koko päivän pyöräretki suunnattiin Jakokosken kanavateatteriin, missä katsottiin 

kesäteatteriesitys ja sitten pyöräiltiin toista reittiä takaisin Joensuuhun. Pyöräretken 

vetäjänä oli Merja Mustonen. 

 

Joensuun Latu oli neljättä kertaa mukana joukkueena leikkimielisessä pyöräilyn 

kilometrikisassa, jonka tavoitteena oli innostaa ihmisiä kulkemaan polkupyörällä 

autoilun sijaan ja samalla myös toimia ympäristöä säästävämmällä tavalla. Joensuun 

Ladun joukkueen edellisvuotisen menestyksen myötä kisajärjestäjät siirsivät Ladun 

joukkueen kisan tehosarjaan. Polkijamäärä kasvoi yhdellä, ja heitä oli mukana 30. 

Pyöräiltyjä kilometrejä touko-syyskuun välisenä aikana oli noin 54000 km.  

Polttoainetta säästettiin niillä kilometreillä liki 4 000 litraa. Kilometrikisan joukkueen 

kipparina toimi Ilkka Raittila. 

9   Melonta ja soutu  

Melonnan alkeiskurssi järjestettiin perinteiseen tapaan kolmena arki-iltana, ohjaajina 

Eero Oura, Jaana Kalajoki ja Liisa Oura. Kurssi toteutettiin hyisemmissä merkeissä kuin 

vuosikausiin: ensimmäisenä iltana satoi räntää, ja seuraavana kurssi-iltana melottiin 

ahtojäiden vieressä. 

  

Kevään ensimmäinen melontaretki Pieliselle peruutettiin järjestämisvaikeuksien takia. 

Pitkä melontaretki tehtiin itäiselle Suomenlahdelle, vetäjänä Eero Oura. Yhteiset 

melontaretket Puijon Ladun kanssa herättivät vain vähän kiinnostusta. 

  

Ladun melontakalustoa, kajakkeja ja kanootteja lainattiin kuitenkin ahkerasti, varsinkin 

iltalainaukset olivat suosittuja. 

  

Kirkkovenesoutajat harjoittelivat Future Clubin järjestämillä souduilla kahdesti viikossa 

kesäkauden aikana. Useat latulaiset osallistuivat varsin säännöllisesti harjoituksiin. 

Yhdyshenkilönä toimi Toivo Turunen. 



10 

10   Geokätköily ja frisbeegolf 

  

Jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua geokätköilyä.   Alkuinnostus lajiin osoitti 

hiipumisen merkkejä, toisaalta on saattanut käydä niinkin, että lajiin vihkiytyneet 

kulkevat itsekseen eivätkä kaipaa yhteisiä geokätköilyretkiä. 

 

Kuhasalossa järjestettiin ”Geokätköily tutuksi” -kurssi, vetäjinä Annu Jantunen ja Riikka 

Kuhmonen.  Lisäksi järjestettiin geokätköilyä Noljakan koululle.   

  

Joensuun Ladulle oli tarjoutunut 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 yhdeksän 

koria saatiin paikoilleen, toiset yhdeksän ovat Liitokiekon hankkimat. Rata viimeisteltiin 

keväällä ja radalla pidettiin Frisbeegolfliiton kaksipäiväiset avajaiskilpailut. Pidettiin 

”Tutustu frisbeegolfiin” -tilaisuus. Ohjaajana ja yhteyshenkilönä oli Markku Penttonen. 

Frisbeegolf Joensuun Ladun toimintamuotona ei tunnu ensimmäisen kauden perusteella 

vielä löytäneen rooliansa. 

 

 

11   Polkujuoksu 

 

Suomen Latu oli ottanut lajivalikoimaansa polkujuoksun ja järjestänyt koulutusta 

edellisenä vuonna. Kiinnostus oli ollut suurta, ja niinpä keväällä järjestetyille 

polkujuoksuohjaajan kursseille hakeuduttiin niin Joensuusta kuin Juuastakin. Toiminta 

käynnistettiin sen jälkeen ”Polkujuoksu tutuksi” -tilaisuuksilla kummallakin 

paikkakunnalla. Polkujuoksun yhteislenkkejä ryhdyttiin järjestämään ja niitä olikin 

suosion ansiosta loppukeväästä myöhäiseen syksyyn. Yhteislenkkejä oli seuraavasti 

Joensuussa: 

 Onttolassa 

 Ampumahiihtostadionin maastossa 

 Lykynlammella useita kertoja 

 Rantakylässä 

 Käsämässä 

 Noljakassa useita kertoja 

 Utrassa 

 Lehmossa 

Juuan maastoissa niitä järjestettiin myös pitkin kesää ja alkusyksyä seuraavasti: 

 Juuan keskustan tuntumassa kahdesti 

 Kuohunkierrolla 

 Muurahaisenpolulla 



11 

 Juukaharjulla 

 Keihäsharjulla 

 

Vetäjinä toimivat Juuassa Eini ja Antti Eronen ja Joensuussa Laura Pastinen ja Liisa Oura.  

Juuan kunta palkitsi Antti ja Eini Erosen vuoden 2017 liikuttajina. Palkitsemiseen 

vaikutti vahvasti heidän roolinsa polkujuoksuun tutustuttamisessa ja polkujuoksijoiden 

ohjaamisessa. 

 

 

12   65+ -toiminta 

 

Aloitettiin yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoiden kanssa 

opintojakson ”Fysioterapeutti terveyden ja terveysliikunnan edistäjänä” käytännön 

opetus yli 65-vuotiaille terveydestään ja elämäntapojensa kohentamisesta 

kiinnostuneille.  Osallistujat kehuivat kokeilua kilvan, ja jatkoa ryhdyttiin 

suunnittelemaan seuraavalle vuodelle. 

13   Valokuva- ja teemaillat 

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

Teemailta Esittäjä 

Vuorikiipeilyä Perun vuorilla 

Vaellus Karakorum 2:n perusleiriin 

Sanni Rannikko 

Eero Oura 

Vaellus Athoksen niemimaan luostareille 

Hiihtovaellus Huippuvuorilla 

Juho Varpukoski 

Eero Oura 

Talvitelttailua Vatnajökullin jäätiköllä sekä 

Padjelantan ja Stora Sjöfalletin liepeillä 

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan kansallispuistoista 

Eero Oura, 

Arja Manninen 

Kyösti Tuhkalainen 

Vuoksen vesistö meloen päästä päähän 

Ajankohtaiset norppakuulumiset 

Eero ja Liisa Oura 

Jouni Koskela 

Valokuvia Joensuun Ladun retkiltä: 

talvinen hiihtovaellus Sarekin ja Padjelantan 

kansallispuistoissa, 

melontaretki itäisellä Suomenlahdella 

  

Juhani Kangas 

 

Eero Oura 

Keski-Skandinavian vaellusreitit (yhteistyössä Joensuun 

seutukirjaston kanssa) 

Harri Ahonen 
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14   Lykynlampi ja Kuhamaja 

 Lykynlammen kahvio oli avoinna viikonloppuisin 30.12.2016 - 12.3.2017 ja koko 

hiihtolomaviikon yhteensä 28 päivää. Kahvio toimi edelleen latulaisten talkootyönä.  

Kaudella tehtiin 121 talkoovuoroa, 48 eri henkilöä oli kahviotalkoissa, 1-19 vuoroa 

henkilöä kohti. Kahviovastaavana toimi Marjatta Partanen. Lykynlammen perinteinen 

munkkiohje uudistettiin ja Joensuu kaupunki toimitti käyttöön uudemman, hyvän 

taikinakoneen. Kahvion hinnat pidettiin edullisina ennallaan. Kahvion 

talouden kannalta kausi oli ennätyksellisen tuottoisa.  Ladut olivat hyvässä kunnossa ja 

ulkoilijoita oli runsaasti Lykynlammella myös kahvion asiakkaina. Yhteistyössä 

Joensuun kaupungin liikuntatoimen kanssa lämmitettiin rinnesaunat lauantaisin, 

yhteensä 11 saunapäivää. 

 

Talkoolaisten perinteinen kiitospäivällinen nautittiin 15.11.2017. Tähän osallistui 72 

Ladun talkoolaista, muitakin kuin Lykynlammella uurastaneita. 

 

Vuoden viimeisinä päivinä, Lykynlammen kahvion avajaisviikonlopulla Martti Sivonen 

ja Hannu Melin järjestivät retkeilyvarusteiden kirpputorin. Suosio oli suuri, ja varusteet 

vaihtoivat vauhdilla omistajia. 

 

Kuhamajan talkoista huolehti Martti Ossi ammattitaitoisine vapaaehtoisjoukkoineen. 

  

Pyhäselän jäähiihdon aikana Kuhamaja toimi yhtenä oivana huoltopisteenä.  Kuhamaja 

toimi muulloinkin mainiona tukikohtana etenkin Ladun omissa tapahtumissa. 

Kuhamajalle tehtiin murto alkutalvesta, seurauksena harmeja, sotkua, selvittelyä ja 

jonkin verran rahallista menetystä. Kuhamajan käyttö Ladun omissa tapahtumissa 

kasvoi, muu käyttö sen sijaan hieman väheni. 

15   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. Silloin kun kaavoihin ei 

ollut huomauttamista, ei pyyntöihin edellytetty yleensä vastausta. 

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 oli myös Ladulle tärkeä ja siitä annettiin yksi 

lausunto. Liperin ja Kontiolahden kaavoitusta seurattiin kuntien internet-sivujen kautta. 
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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. 

 

Yritettiin vaikuttaa siihen, että Lykynlammen metsänhakkuualuetta lentokentän 

vaikutusalueella olisi pienennetty ja aluetta maisemoitu, mutta yritys ei johtanut 

mihinkään, vaan kaupunki totesi niiden johtuvan lentoliikenneturvan kansainvälisistä 

säädöksistä. Latujen ja reittien linjauksia jouduttanee muuttamaan. 

 

Risto Paanala toimi Ladun edustajana Joensuun kaupungin organisoimassa, 

liikenneväyliä koskevassa “Talvihoidon asiakasraadissa”, jossa käsiteltiin paitsi 

talvikunnossapitoa, niin myös tulevaisuuden liikennerakenteita. Joensuun Latu painotti 

kannanotoissaan lähinnä kevytväylien kuntoa ja turvallisuutta. 

 

Joensuun Ladun edellisenä vuonna antamien kommenttien voitiin todeta tulleen hyvin 

huomioiduiksi Oriveden-Pyhäselän Natura-alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. 

 

Pohjois-Karjalan virkistysreitistöyhdistyksen tulevaisuuteen pyrittiin vaikuttamaan 

aktiivisesti, jotta yhdistyksen toiminta palvelisi myös muita liikkujia kuin 

moottorikelkkailijoita eli kävelijöitä, hiihtäjiä ja muita lihasvoimalla kulkevia. Vaikka 

tarve toiminnan muuttamiseen tunnustettiin, rahoitusta ja toimintamallia eivät 

yhdistyksen rahoittajat eli kunnat olleet valmiita muuttamaan. Toiminta jatkuu siis 

ennallaan eli vaikuttamisponnisteluissa ei onnistuttu. 

  

16   Viestintä 

  

Tammikuussa hyväksyttiin päivitetty viestintäsuunnitelma, jonka linjausten mukaan 

toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin. Jäsenlehti ilmestyi kahdesti vuoden aikana, 

toukokuussa ja joulukuussa. Kaikki tapahtumat tallennettiin myös Suomen Ladun 

tapahtumakalenteriin. Lisäksi sähköpostisosoitteensa ilmoittaneille jäsenille lähetettiin 

kerran kuussa uutiskirje, jossa muistutettiin tulevista tapahtumista. Kaikille avoimista 

tapahtumista tiedotettiin lisäksi lehtien ja radiokanavien menovinkkipalveluissa ja 

tarvittaessa lehdistötiedotteilla ja maksullisilla lehti-ilmoituksilla. Verkkosivujen ja 

facebookin merkitys tiedotuksessa on korostunut erityisesti silloin, kun suunniteltuihin 

tapahtumiin on tullut yllättäviä muutoksia. 
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Ladun verkkotiedotuksesta on vastannut Risto Paanala ja muusta tiedottamisesta Merja 

Mustonen. Lisäksi yhdistyksessä on toiminut viestintäryhmä, joka kokoontuu muutamia 

kertoja vuodessa ja vastaa mm. jäsenlehden toimittamisesta. 

 

Joensuun Latu ja yhdistyksen tapahtumat pääsivät esille useissa lehtijutuissa ja 

radiohaastatteluissa; aiheina olivat mm. Lykynlammen toiminta, Luonnon päivä, 

hiihtotapahtumat, iltapyöräilyt ja polkujuoksut. 

 

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

myönteistä. Verkkosivujen pääkäyttäjä oli Risto Paanala. Kertomusvuoden aikana oli 

nettisivujen kävijälaskurin mukaan yhteensä 117503 kyselyä, lisäystä edellisvuoteen 10 

prosenttia. Kyselyistä kohdistui etusivulle 28971, missä oli lisäystä edellisvuoteen 

yhdeksän prosenttia. Alla olevat tunnusluvut vuodelta 2017 kertovat www -sivujen 

käyttöaktiivisuudesta ja tavoista. 

 

 

Suurin kyselymäärä pvm 5.3.2017 1402 latausta 

Jäsenet 8194 kyselyä Kalenteriin 9532 kyselyä 

Talvi 18713 kyselyä Varusteet 13523 kyselyä 

Lappi 5071 kyselyä Kesä 22139 kyselyä 

Lapset 3410 kyselyä Vesillä 3348 kyselyä 

In English 1955 kyselyä Sidoksia 2344 kyselyä 

  

Facebook–sivujen käyttö kasvoi edelleen ja facebookista on muodostunut Ladun 

toinen keskeinen ajankohtaisviestinnän kanava. 

 

Joensuun Ladun toimintaa esiteltiin Itä-Suomen yliopiston uusien opiskelijoiden 

tietotorilla. Alkutalvesta Liisa Oura kävi vaihto-opiskelijoille alustamassa aiheesta 

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

käyttö kasvoi edelleen. Joensuun Latu oli edustettuna lukuisissa muissakin 

tilaisuuksissa ja toimitti lisäksi aineistoa toiminnastaan useille tahoille kertomusvuoden 

aikana. 
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17   Joensuun Ladun retkeilyvarusteet 

  

Joensuun Latu ylläpiti, kunnosti ja kehitti retkeilyvarusteiden varastoa jäsenkuntansa 

iloksi. Ladulla oli kaksi varustevarastoa, lisäksi melontakalustoa säilytettiin 

Hasaniemessä venevajasta vuokratuilla paikoilla. 

  

Varustevaraston vastuuhenkilönä toimi Martti Ossi ja kajakkivaraston Ari Halinen. 

Lainaustoiminta oli vilkasta. Retkivarusteiden lainauskertoja oli 116, joka sisältää 

moninkertaisen määrän varusteita, joskus esimerkiksi kaikki eräsukset. Suurin kysyntä 

kohdistui kesäaikana telttoihin, jotka toisinaan vaihtoivat lainaajaa ”lennosta”. 

Loppuvuoteen osui toinen lainauspiikki, jolloin kaikki paremmat ahkiot ja suurin osa 

eräsuksista oli käytössä. Ladun laadukkaista teltoista on aina kysyntää. Melontakaluston 

iltalainaukset lisääntyivät. Melokkien lainauksia oli 42. Kajakkikärry myytiin vähäisen 

käytön takia Joensuun Kauhojille. 

18   Yhteistyö 

  

Yhteisenä tapahtumana Puijon Ladun kanssa toteutettiin juhlavissa merkeissä 

itsenäisyyspäiväviikon hiihtoviikko Kiilopään tunturikeskuksessa ja toimittiin isäntänä 

pyöräretkellä Pielisen ympäri.  Melontatoiminnassa jatkettiin yhteistyötä koulutuksen, 

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

etenkin hiihtotapahtumia koskeva yhteistyö Future Clubin kanssa oli aktiivista. 

  

Toteutettiin lukuisia Niittylahden opiston erä- ja luonto-opasopiskelijoiden 

työssäoppimis- ja näyttötilaisuuksia Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa 

tehdyn kumppanussopimuksen nojalla. Myös yhden opiskelijan työssäoppimisjaksosta 

sovittiin, ja hän aloitti joulukuussa Ladun retkeilyvarusteiden kunnon tarkistuksella 

sekä Ladun tapahtumien riskianalyysien ja turvallisuussuunnitelmien laadinnalla. 

Yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa aloitettiin 65+ -ryhmä. 

 

Yhteistyötä Sivikseksi nimensä vaihtaneen OK-opintokeskuksen kanssa jatkettiin 

osallistumalla muutamaan Siviksen järjestämään koulutustilaisuuteen.  Yhteistyötä 

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

yhteistyökumppani.  Toimittiin kaupungin kumppanina perheliikunnan ja lähiretkeilyn 

”Luonto liikuttaa kuntalaisia” -hankkeessa, missä Ladun osuutena toteutettiin 

”Hämärähommia Kuhasalossa” -tapahtuma. Marjatta Partanen kertoi Suomen Ladun 

syyskokoukselle Joensuun Ladun ja Pohjois-Karjalan Sydänpiirin yhteistyöstä. 

 

Yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa selviteltiin myös mittavaa Velo-

pyörämatkailuhanketta, mistä sittemmin luovuttiin. Yhteistyö ISYY:n opiskelijaliikunnan 
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ja ESN:n kanssa jatkui, ja järjestettiin lumikenkäilyn opastustilaisuus sekä vaihto-

opiskelijoiden hiihdon alkeiskurssi. 

  

Liisa ja Eero Oura osallistuivat Suomen Ladun kevätkokoukseen ja Marjatta Partanen 

syysliittokokoukseen. Isännöitiin Savo-Karjalan latualueen Anja Korhosen vierailua 

Joensuussa, johon osallistui myös latualueen muiden yhdistysten edustajia.  Anu Torikka 

edusti sekä Joensuun että Suomen Latua lumenveiston SM-kilpailun tuomaristossa 

Juuassa. Osmo Ruuskanen toimi oppaana Kajaanin Ladun ja Sotkamon Ladun 

kaksipäiväisellä Kolin vierailulla.  

  

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

Pohjois-Karjalan Liikuntaan. 

  

 

19   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 2016 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Sääntömääräisessä 

syyskokouksessa hyväksyttiin Joensuun Ladun toimintasuunnitelma vuodelle 2018 ja 

valittiin puheenjohtaja ja jäsenet uudeksi kaksivuotiskaudeksi sekä varajäsenet 

vuodeksi erovuoroisten tilalle. 

 

Johtokunnan ulkopuolella tärkeä tehtävä oli taloudenhoitaja Kirsi Karjalaisella ja lasten 

toiminnan yhdyshenkilö Taina Kuivalaisella. Turvallisuusvastaavana oli Ilkka Raittila.  

Johtokunta piti 11 kokousta. 

Johtokunta vuonna 2017 

Puheenjohtaja Liisa Oura 

Varapuheenjohtaja Arja Manninen 

Sihteeri Merja Mustonen 

Jäsenet Ari Halinen, Hannu Melin, Eero Oura, Marjatta Partanen, 
Martti Sivonen, Tuula Turunen 

Varajäsenet Martti Ossi, Risto Paanala 
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20   Talous 

  

Joensuun Ladun toiminnan rahoitus perustui jäsenmaksuihin ja Lykynlammen 

ulkoilumajan kahvion tuottoon. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Suomi 100 -tukea 

saatiin ”Sukella talveen” -tapahtumaan Patvinsuon kansallispuistossa. Suomen Ladulta 

saatiin tukea jäsenhankintamateriaaliin. 

  

21  Tilastot Joensuun Ladun toiminnasta 

                               

Tapahtumat, niiden ajankohdat ja osallistujamäärät vuonna 2017 

Tapahtumat Osallistujia 

Hiihto  

Umpihankihiihdot lähimaisemissa  

7.1. Kuoringan ympäri 5 

14.1. Lykynlammella 5 

6.2. Pärnävaaralla 8 

4.2. Lykynlammella vasta-alkajille 10 

22.1. Perinteinen latuhiihto Mattisenlahdella 30 

29.1. Hiihdon alkeet 15 

18. - 19.2. Umpihankihiihto Juuassa 7 

26.2. Eläinten jälkiä lumella Ruunaalla 4 

5.3. Otsalamppuhiihto 80 

6.3. Pyhäselän jäähiihto 1000 

12.3. Kuutamohiihto Mattisenlahdella 30 

18. - 19.3. Talvinen hiihtoretki itärajalla 8 

25.3. - 9.4. Hiihtovaellus Ruotsin kansallispuistoissa 6 

1.-8.4. Hiihtoviikko Kilpisjärvellä ja Muoniossa 52 

3. - 10.12. Ensilumen viikko Kiilopäällä 38 
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Lumikenkäily  

15.1. Lumikenkäretki Kolille 8 

21.1. Lumikenkäretki Jakokoskella 12 

5.3. Lumikenkäretki Kolin maisemissa 11 

14.2. Ystävänpäivän lumikenkäilyretki Lykynlammella 14 

    

Lapset ja perheet   

Muumien hiihtokoulu  

4.2. 35 

5.2. 35 

11.2. 35 

12.2. 35 

11.2.  Soihtuhiihto 500 

22.4. Lasten luontoseikkailu Kuhasalossa 49 

20.5. Luonnon päivä Kuhasalossa 30 

26.8. Juhlitaan luontoa Kuhamajalla perhetreffein 30 

 19.11. Hämärähommia Kuhasalossa  100 

  

Valokuvaillat  

16.1. 135 

20.2. 85 

10.4. 40 

16.10. 35 

27.11. 45 

  

Kokoukset  

21.3. Joensuun Ladun kevätkokous 12 

23.11. Joensuun Ladun syyskokous 18 
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2.11. Talkoolaisten kiitospäivällinen 72 

Johtokunnan kokoukset 5.1., 30.1., 23.2., 20.3., 26.4., 
22.5., 21.6., 4.9., 2.10., 23.10., 13.11. 

  

    

Kursseja  

14.1. Aikuisten hiihtokoulu 27 

28.1. Miten selvitä Joensuun talvessa 65 

29.1. Hiihdon alkeet vaihto-opiskelijoille 15 

11. - 12.3. Talviretkeilykurssi naisille 4 

4.5. Retkeilyn alkeet Kylmäojan koululla 14 

11.5. Retkeilyn alkeet 4 

10.5. Frisbeegolf tutuksi 2 

18.5. Tutustu geokätköilyyn 11 

31.5. Polkujuoksu tutuksi 12 

9.6. Maastopyöräily tutuksi 17 

5.9. Uusien opiskelijoiden tietotori 200 

16.9. Geokätköilykoulutus Noljakan koululle 110 

  

Pyöräily  

1.5. - 22.9. Kilometrikisa 30 

21.5. Pyöräretki Jaamankankaalla 11 

Iltapyöräilyt tiistai-iltaisin  

16.5. Puntarikoski 16 

   23.5. Särkivaara 12 

   30.5. Kuurna 15 

   6.6. Vaivio 11 

   13.6. Kontiolahden satama 7 

   20.6. Kuorinka 7 
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   8.8. Paihola 12 

   15.8. Hopealahti 12 

   22.8. Häikänniemi 9 

   29.8. Pärnävaara 14 

5. - 10.6. Tour de Pielinen 13 

16.7. Pyöräretki Kanavateatteriin 6 

    

Vaellukset, viikonloppuretket ym.  

4.3. Yö laavulla 5 

25. - 28.5. Vaellus Valtimolta Hiidenporttiin 8 

17. - 18.6. Rakastu kesäyöhön - Luonnon päivä 
Patvinsuolla 

36 

17. - 18.9. Vanhaa savottaperinnettä kartoittamassa 10 

7. - 8.10. Mujejärven retki 9 

14. – 20.10. Syysvaellus Susitaipaleelle peruuntui  

  

Melonta  

9.5. Melontakoulutus 1. ilta 10 

16.5. Melontakoulutus 2. ilta 10 

23.5. Melontakoulutus 3. ilta 10 

10. - 12.6. Melontaretki Pieliselle peruuntui  

1. - 9.7. Melontaretki itäiselle Suomenlahdelle  5 

    

Lähiretket ja päiväretket  

4.2. Sukella talveen Luonnon päivä Patvinsuon 
kansallispuistossa 

48 

12.2. Kalastusretki Pyhäselälle peruuntui  

22.2. Pöllöjen kuunteluretki 26 

6.5. Herajärven kierros pieninä paloina 5 
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13.5. Herajärven kierros pieninä paloina 4 

12.8. Herajärven kierros pieninä paloina 5 

30.8.  Herajärven kierros pieninä paloina 5 

20.5. Luonnon päivä Patvinsuon kansallispuistossa 170 

28.5 Päiväretki Hiidenportin kansallispuistoon 23 

10.6. Yhdessä poluille -ulkoilutapahtuma Kontiolahdella 1000 

26.8. Luonnon päivä Patvinsuolla 250 

9.9. Kääpäkävely 12 

23.9. Päiväretki Porttilouheen 38 

30.9. Sydän- ja polkuretki Vekarukseen 40 

11.11. Kaltimon kierros 23 

25.11. Rospuuttoretki Oskolaan 38 

    

Retkiluistelu  

2.1. Retkiluistelu Linnansaaressa 15 

  

  

Polkujuoksu  

31.5. Polkujuoksu tutuksi 12 

Yhteislenkit Joensuun seudulla 28.6. (11), 5.7. (4), 12.7. 
(8), 19.7. (10), 23.8.(15), 30.8. (8), 6.9.(8), 11.10.(8), 
18.10.(3), 8.11.(4) 

79 

Yhteislenkit Juuassa kesäkuu (7), (11), heinäkuu (13) 

(15), elokuu (12), (19) 

77 

  

65+ -ryhmä  

9.10. – 11.12. 10 kokoontumiskertaa 90 

  

30. – 31.12. Retkeilyvarusteiden kirpputori 80 
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