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1  Yleistä 
Joensuun Ladun 69. toimintavuosi oli monin tavoin poikkeuksellinen. Alkuvuodesta, tammi-helmikuussa, 

tapahtumia jouduttiin perumaan lumipulan takia, jäälatuja ei juuri vedetty talven aikana ja koronapandemia 

peruutti tapahtumat maaliskuulta heinäkuulle lähes kokonaan. Syksyn aikana retkiä järjestettiin 

valtakunnallisten ohjeistusten ja rajoitusten mukaan. Opeteltiin noudattamaan turvavälejä ja käyttämään 

maskeja sisätiloissa ja liikennevälineissä, muistutettiin yskimis- ja käsihygieniasta, kerättiin osallistujien 

yhteystietoja ja rajoitettiin osallistujamääriä kulloistenkin ohjeiden mukaan. Tästä huolimatta Joensuun Ladun 

retkiä, tapahtumia ja ryhmien kokoontumisia kertyi vuoden aikana 85 ja niissä oli osallistujia lähes 1900. 

 

Matkustus- ym. rajoitusten vuoksi suomalaisten kiinnostus luonnossa liikkumiseen lisääntyi vuoden aikana ja 

tämä näkyi myös varustelainauksen vilkastumisena. Poikkeusoloissakin toiminta pyrittiin pitämään 

monipuolisena ja osallistumiskynnys matalana. Suomen Ladun valtakunnalliset kampanjat, 

#UlkonaKuinLumiukko, Nuku yö ulkona ja Kutsu päättäjä ulos huomioitiin toiminnassa. 

 

Toiminnan rajoituksista huolimatta yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi 2,2 %. Jäseniä oli vuoden lopussa 2326. 

Heistä 1431:llä oli perhejäsenyys ja näistä 379 oli lapsia. 

 

2 Luontoliikunnan lajikirjoa 
Toimintaa lapsille ja perheille 
Muumien hiihtokoulun ensimmäisen viikonlopun kokoontumiset jouduttiin perumaan lumipulan takia, mutta 

jo seuraavana viikonloppuna 8. - 9.2. hiihtokoulu pystyttiin järjestämään. Hiihdon opastusta sai kaksi ryhmää, 

Muumiperheen hiihtokoulu ja Muumipeikkojen ryhmä. Samana viikonloppuna keräsi Soihtuhiihto huikean 

osallistujamäärän, arviolta yli 500 pientä ja isompaa hiihtäjää. #UlkonaKuinLumiukko-kampanja oli lumen 

puutteen vuoksi vaarassa jäädä toteutumatta, mutta viimein maaliskuun alussa tempaistiin ja Lykynlammelle 

syntyi kolmisenkymmentä toinen toistaan upeampaa lumiukkoa. 

 

Uutena toimintana järjestettiin 6 - 8-vuotiaille Muumien retkeilykoulu, jossa leikin avulla harjoiteltiin 

luonnossa liikkumista ja retkeilytaitoja, kuten rinkan pakkaamista ja nuotion tekemistä. Keväälle suunniteltu 

retkeilykoulu jouduttiin siirtämään kokoontumisrajoitusten takia syksyyn. Kuuden-seitsemän lapsen ryhmä 

kokoontui Kuhasaloon neljänä arki-iltana.  

 

Myös perhepyöräily siirtyi keväältä elokuulle. Linnunlahden puulajipuistoon suunniteltujen 3 - 5 kilometrin 

pituisten reittien varrella oli puiden tunnistustehtäviä. Päällekkäiset maakuntapäivän tapahtumat verottivat 

osallistujamäärää, mutta perhepyöräilyn konsepti todettiin niin hyväksi, että sitä kannattaa kokeilla myös 

tulevina vuosina. 

 

Koko perheen hämärähommat oli alun perin tarkoitus järjestää Kuhasalossa, mutta se todettiin liian 

ruuhkaiseksi paikaksi ja suosittu tapahtuma päätettiin siirtää turvallisuussyistä Lykynlammelle. Maastoon 

järjestettiin kaksi reittiä, joiden varrella oli erilaisia tehtäviä kiiltomatojen etsinnästä varjoteatterileikkeihin. 

Suurin osa osallistujista kiersi molemmat reitit ja nautti eväistä nuotiotulien ääressä Lykynlammen pihalla. 

 

Hiihto 
Tammikuulle suunnitelluista umpihankihiihdoista toinen toteutettiin ja toinen peruttiin vähäisen lumen takia. 

Samoin peruuntui Future Clubin aikuisten hiihtokoulu. Jäälatuja ei saatu tehtyä ollenkaan huonon jäätilanteen 

takia, ja tämän vuoksi Pyhäselän jäähiihtoa ja Otsalamppuhiihtoa ei tänäkään vuonna järjestetty.  
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Koronarajoitusten takia jäi Savo-Karjalan latualueen Lapin hiihtoviikko maalis-huhtikuussa toteutumatta. 

Marraskuussa tilanne oli parempi ja Kiilopään ensilumen hiihtoviikko saatiin järjestettyä tiukkojen 

turvallisuusohjeiden ansiosta ongelmitta. Osallistujille tarjottiin maskit ja käsidesit bussimatkojen ajaksi. 

 

Vaihto-opiskelijat ja varhaiskasvatuksen opiskelijat joutuivat tällä kertaa tyytymään teoriapainotteen hiihdon 

opastukseen, mutta sentään Linnunlahden ladulla ja jäällä pääsivät ensikertalaisetkin kokeilemaan hiihtoa. 

 

Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy:lta hankittiin jälleen yksi kausikortti Joensuun Ladun jäsenten käyttöön. 

Korttia käytettiin Kontiolahden ampumahiihtokeskuksen ladulla 450 kertaa (v. 2019 451 kertaa) ajalla 

15.10.2020 - 6.1.2021. Hiihtäjiä oli 75 (v. 2019 88). 

 

Lumikenkäily 
Myös yksi lumikenkäretki jouduttiin perumaan lumipulan takia, mutta Kolilla päästiin kuitenkin retkeilemään 

lumikengillä. Vasta-alkajien lumikenkäretki Lykynlammella sujui lumilaikkuja etsiskellen ja lammen 

lumettomalla jäällä kulkien. Jään kairaaminen, pilkkiminen ja sauna jäivät varmasti ainakin vaihto-

opiskelijoiden mieleen. Kahtena peräkkäisenä sunnuntaina Lykynlammella pääsi kokeilemaan lumikenkiä ja 

liukulumikenkiä. 

 

Retki- ja matkaluistelu 

Uusivuosi avattiin Kuoringalla sekä luistellen että hiihtäen. Jäätä oli vain seitsemisen senttiä ja järvi kierrettiin 

turvallisesti rantoja seuraillen. Luistelurata avattiin Lykynlammelle joulukuussa ja rataa pidettiin pääosin 

talkoo- ja käsivoimin kunnossa pitkälle seuraavan vuoden puolelle. 

 

Patikkaretket, päivä- ja iltaretket 
Päiväretkiä järjestettiin poikkeuksellisen vähän useiden peruutusten takia. Tammikuussa Lykynlammella 

vietettiin maahanmuuttajanaisille suunnatun Naisten vuoro -hankkeen päätöstapahtumaa, jossa osallistujille 

kerrottiin kävelyretken lomassa suomalaisista puista, eläimistä jne. Perinteinen syyskuinen sydän- ja polkuretki 

suuntautui tällä kertaa Valamon poluille ja matka taitettiin bussikuljetuksen sijaan kimppakyydeillä. 

Myöhemmin syksyllä käytiin tutustumassa Mattisenlahden luontopolkuun. 

 

Vaellukset ja yön yli kestäneet retket 
Keväälle suunnitellut pitemmät reissut jouduttiin perumaan, samoin ruskamatka Äkäslompoloon. Vaelluksen 

makuun päästiin kuitenkin syyskuussa, kun pieni joukko, enimmäkseen ensikertalaisia, vaelsi viikon aikana 120 

kilometrin pituisen Hetta - Ylläs -reitin. Patvinsuolla vietettiin viikonloppuja Nuku yö ulkona -teemalla sekä 

osana Rakastu retkeilyyn -koulutusta; myös karpalosuolla käytiin ja tutustuttiin alueen sotahistoriaan.  

Vaartivampia viikonloppuretkiä tehtiin Elimyssalon luonnonsuojelualueelle Kuhmoon sekä Juuan UKK-

reitille. 

 

Polkujuoksu 
Polkujuoksijoiden menoa koronarajoitukset eivät juuri haitanneet. Viikkolenkit voitiin aloittaa kesäkuun 

puolivälissä ja niitä jatkettiin elokuun loppuun saakka. Yhteislenkit Joensuun lähiympäristössä olivat erittäin 

suosittuja, vaikka joskus juostiin kaatosateessa tai 29 asteen helteessä. 
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Pyöräily 
Joensuun Latu oli ensimmäistä kertaa mukana pyöräilyn talvikilometrikisassa 11 hengen joukkueella. Keväällä, 

kun yhteisiä pyörälenkkejä ei voinut järjestää, kannustettiin omatoimiseen pyöräilyyn ja osallistumaan 

kilometrikisaan. Kesäkisan joukkueessa oli 32 latulaista ja kilometrejä kertyi yli 44 000. 

Iltapyöräilyjä päästiin järjestämään elokuussa neljänä tiistai-iltana. Pitempi päivälenkki Pyhäselän ympäri 

ajettiin syyskuun alussa. 

 

Melonta ja soutu 

Melontaretkien järjestelyissä tiivistettiin yhteistyötä Joensuun Kauhojien kanssa. Melontakurssi jouduttiin 

siirtämään koronaohjeistuksen takia perinteiseltä paikaltaan, toukokuulta kesäkuulle. Melontatekniikan lisäksi 

kurssilla opiskeltiin mm. kajakin huoltoa ja harjoiteltiin pelastautumista. 

 

Retkiä tehtiin sekä lähivesille että vähän kauemmaksi, aina Suomenlahdelle saakka. Useamman päivän retkillä 

suomalainen kesä näytti sekä aurinkoisen että tihkuisemman puolensa ja aallokkomelonnan taitojakin päästiin 

testaamaan. Viikon retki saimaannorpan kotivesille tarjosi monenlaisia luontoelämyksiä ja nimensä mukaisesti 

myös yhden norppahavainnon. Suomen Luonnon päivää ja samalla Pohjois-Karjalan maakuntapäivää 

vietettiin melomalla Pielisjokea myötävirtaan Kuurnan alapuolelta Pielisjokisuulle. Melontakauden 

päättäjäisissä lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna melottiin Suvasvedellä. 

 

Kirkkovenesoutua oli mahdollisuus harjoitella yhdessä Future Clubin kanssa kahdesti viikossa. 

  

Sauvakävely 

Sauvakävely tuli Joensuun Ladun toimintaan mukaan pitkän tauon jälkeen. Tahko Pihkala -seuran kiertue 

Tuomo Jantusen johdolla keräsi Laulurinteelle yli 50 osallistujaa ja sai hyvin näkyvyyttä paikallismediassa. 

 

3 Valokuva- ja teemaillat 
Alkuvuonna ennen kokoontumisrajoitusten voimaan tuloa ennätettiin järjestää kaksi valokuvailtaa, joista 

toinen yhteistyössä Joensuun seudun kansalaisopiston kanssa. Yksi valokuvailta peruttiin ja syksyksi niitä ei 

edes suunniteltu. 

 

4 Koulutus 
Vuoden aikana järjestettiin koulutusta ja opastusta eri lajeihin, kuten hiihtoon, lumikenkäilyyn, retkeilyyn, 

melontaan ja sauvakävelyyn. Vaihto-opiskelijoita opastettiin hiihtämään ja lumikenkäilemään ja selviytymään 

Joensuun talvessa. Hygieniapassin suoritti 23 latulaista.  

 

Suomen Ladun koulutuksista valmistui uusia ohjaajia: 

12.9. Rakastu retkeilyyn: Hannu Melin, Tuula Turunen 

24.10. Polkujuoksun ohjaajakurssi: Heikki Siivari 

 

Osallistuttiin myös muihin Suomen Ladun koulutuksiin:  

25.1. Askelmerkkejä ohjaamiseen: Marjatta Partanen, Sinikka Saavalainen 

15. - 16.2. Vapaaehtoistoiminta jäsenyhdistyksessä: Sami Kurenniemi, Merja Mustonen, Eija Sollo 

23.8. Vapaaehtoistoiminta jäsenyhdistyksessä: Merja Mustonen, Marjatta Partanen, Eija Sollo 
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5 Lykynlampi ja Kuhamaja 
Lykynlammen kahvio oli avoinna viikonloppuisin 28.12.2019 - 15.3.2020 sekä hiihtolomaviikolla, yhteensä 29 

päivää. Kahviotoiminnan organisoinnista vastasi Marjatta Partanen.  Kahvio toimi pääosin talkoolaisvoimin: 

37 talkoolaista teki 1 - 12 talkoovuoroa, yhteensä 139 talkoovuoroa kauden aikana. Joukossa oli sekä uusia että 

entisiä kokeneita talkoolaisia. Palkattuna emäntänä toimi Helvi Kotilainen. Mervi Lindström teki Riverian erä- 

ja luonto-opasopintojen harjoittelun Lykynlammen kahviossa 4. - 26.1.2020. 

 

Munkit olivat edelleen kahvion hittituote ja niitä myytiin kauden aikana 4969 kappaletta (v. 2019: 6056 kpl) 

Munkkeja leivottiin kahdella pienellä munkkikoneella eikä kaupungin lupailemaa uutta konetta vielä saatu. 

Terveystarkastaja teki maaliskuussa valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuskäynnin ja tarkastuskertomuksen 

mukaan toiminta on kaikilta osin oivallisesti järjestetty. 

 

Joensuun kaupunki tarjosi ulkoilijoille lauantaisaunan, jonka lämmityksestä kahvion talkoolaiset huolehtivat. 

Saunavihkon mukaan saunapäiviä oli 11, miessaunojia noin 108, naissaunojia noin 82. Vihkoon kirjattiin 

kiitoksia sekä saunan löylyistä että hyvistä laduista. Huolta aiheutti vuotava vesijohto majan ja saunan välillä. 

 

Lunta oli erittäin niukasti melkein koko talven, mutta laduille kuitenkin päästiin. Future Club tarjosi 

voitelupalvelua viikonloppuisin kahvion aukiolopäivinä. Uusi kaupungin ja Joensuun Pyöräilijöiden 

suunnittelema monitoimireitti avasi mahdollisuuden liikkua Lykynlammen maastossa myös ilman suksia. 

Seitsemän kilometrin mittaiselle talvipolulle mahtuivat niin pyöräilijät kuin koiran ulkoiluttajatkin. 

 

Lykynlammen matkaluistelurata oli vuodenvaihteessa luisteltavassa kunnossa vain hetken aikaa. Seuraavan 

kerran rata saatiin avattua 15.12., jolloin talkoolaiset Hannu Melinin ja Liisa ja Eero Ouran johdolla kolasivat 

jäälle 1,3 kilometrin mittaisen luisteluradan sekä rakentelivat jäälle napakelkan lapsille. Rata houkutteli monet 

kaivamaan luistimet esille ja verestämään luistelutaitojaan. 

 

Kuhasalossa sijaitsevaa Kuhamajaa vuokrattiin jäsenille vuoden aikana 49 kertaa (v. 2019 33 kertaa) ja se oli 

tukikohtana yhdeksässä (v. 2019 viidessä) Joensuun Ladun omassa tapahtumassa. Koronarajoitusten vuoksi 

Kuhamajan vuokraus keskeytettiin huhtikuussa. Kesällä Kuhamaja sai uuden ilmeen, kun majaa korotettiin ja 

muutenkin remontoitiin, mm. majan lattia laatoitettiin ja ovi uusittiin. Työstä vastasi monitaitoinen MC 

Varatuluppa ry. 

 

Kuhamajan ylläpidosta huolehtivat Martti Ossi ja Jukka Nieminen talkoojoukkoineen. 

 

6 Retkeilyvarustevarasto 
Joensuun Ladulla on monipuolinen valikoima retkeilyvarusteita jäsenten käytettävissä. Koronarajoitusten 

jatkuessa heräsi poikkeuksellisen laaja kiinnostus luonnossa liikkumista kohtaan ja retkeilyvarusteet olivat 

ahkerassa käytössä. Retkivarusteita lainattiin vuoden aikana 222 kertaa (edellisvuonna 241 kertaa). Yksi 

lainauskerta saattoi sisältää useita varusteita, esim. teltan ja makuualustan. Melontakaluston lainauskertoja 

kertyi 45 (edellisvuonna 28) ja lainoja oli kaikkiaan 54.  

 

Varustevarasto pyritään pitämään toimivana hankkimalla sinne kalustoa kysynnän mukaan ja poistamalla 

huonokuntoiset tai muuten tarpeettomiksi käyneet varusteet. Vuonna 2020 hankittiin jäseniltä tulleen toiveen 

mukaan lastenkantorinkka sekä retkiluistinten teroituslaite. Poistolistalle päätyi telemark-suksia, 

kumisaappaita, vanhoja lumikenkiä ja kaksi putkirinkkaa. Suomujärvellä oleva soutuvene kunnostettiin ja 

päätettiin, että vene ja vanha kajakkikaksikko ovat jäsenten käytössä maksutta vuoden 2021 alusta lähtien.  
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Sepänkadulla sijaitseva varasto piti tyhjentää taloyhtiön käyttövesiputkiston saneerauksen takia, osa tavaroista 

siirrettiin kesän ajaksi Lykynlammelle ja kesävarusteiden lainaus tapahtui Suvantokadun varastolta. Remontti 

työllisti talkoolaisia eri vaiheissaan, mutta samalla saatiin varastosta siivottua tarpeetonta tavaraa pois. 

 

Varusteista ja niiden lainauksesta huolehti noin kymmenen hengen tiimi ja varastovastaavana toimi Hannu 

Melin. Vuoden aikana siirryttiin varusteiden luovutuksessa ja palautuksessa päivystysaikoihin. Varastolla 

päivystettiin maanantaisin ja torstaisin klo 18 - 18.30. 

 

7 Vaikuttaminen 
Joensuun Latu ottaa kantaa ulkoilun olosuhteisiin ja maankäytön suunnitteluun, jos asia liittyy sisällöltään 

yhdistyksen toiminta-alueeseen. Yhdistykseltä pyydetään lausuntoja ja yhdistyksessä seurataan myös itse 

aktiivisesti esim. latu-, ulkoilu- ja retkeilyreitistöihin sekä virkistysalueisiin liittyvää kaavoitusta ja 

päätöksenteon valmistelua. Vuonna 2020 tutustuttiin useisiin lausuntopyyntöihin ja annettiin lausunto 

Pohjois-Karjalan alueellisen metsäohjelman 2021 - 2025 luonnoksesta. Kaavoihin tutustuivat ja lausuntoja 

valmistelivat erityisesti Liisa Oura, Eero Oura, Risto Paanala ja Marjatta Partanen. 

 

Joensuun Ladun edustajana Pohjois-Karjalan Metsäneuvostossa aloitti Tuula Turunen, varajäsenenään Pekka 

Laakkonen. 

 

8 Viestintä  
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin viestintäsuunnitelman mukaisesti useiden eri kanavien kautta. Ladun 

tiedotusasioista vastasi Merja Mustonen ja verkkotiedotuksesta www-sivujen pääkäyttäjä Risto Paanala. Lisäksi 

yhdistyksessä toimii viestintäryhmä, joka kokoontui muutamia kertoja vuoden aikana. 

 

Jäsenlehti ilmestyi kahdesti vuoden aikana, heinäkuussa ja joulukuussa. Kaikille sähköpostisosoitteensa 

ilmoittaneille jäsenille lähetettiin kuukausittain uutiskirje, jossa muistutettiin tulevista tapahtumista. Useiden 

muutosten ja peruutusten takia nousi ajantasaisen verkkotiedotuksen rooli entistä tärkeämmäksi. Nettisivujen 

vuotuiset kävijämäärät kuitenkin pienenivät hieman, mikä johtunee useiden kuukausien tauosta yhdistyksen 

toiminnassa. Ainoastaan retkeilyvarusteita ja niiden varaamista koskevat sivut kiinnostivat aiempaa enemmän.  

Alkuvuonna yhdistyksessä teki harjoitteluaan datanomiopiskelija Marja Huusko, joka opasti some-viestinnässä 

ja piti aiheesta mm. hallitukselle tiiviin koulutuksen maaliskuun kokouksen aluksi. Facebook-viestinnän 

vastuuryhmää laajennettiin. 

 

Joensuun Latu ja yhdistyksen tapahtumat pääsivät esille useissa lehtijutuissa ja radiohaastatteluissa. Painopiste 

oli talvisissa aiheissa, kuten Lykynlammen toiminnassa, hiihdossa ja luistelussa, mutta myös retkeilykurssi ja 

perheiden toiminta saivat näkyvyyttä mediassa.  

   

Yhdistys on ollut erilaisissa tapahtumissa esittelemässä toimintaansa, mutta vuodelle 2020 suunnitellut isot 

tapahtumat peruuntuivat. Ampumahiihdon maailmancupin kisoihin Kontiolahdella 12. - 15.3. ennätettiin 

pystyttää esittelyteltta, mutta sen jouduttiin purkamaan jo seuraavana päivänä, koska yleisön paikalle tulo 

kiellettiin juuri ennen kisatapahtuman alkua. Samoin oli tarkoitus olla mukana kesäkuussa Karjalan 

erämessuilla, jotka peruttiin kokonaan. 
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9 Yhteistyöverkostot 
Yksi tärkeimmistä Joensuun Ladun yhteistyökumppaneista on ollut Joensuun kaupunki. Syyskuussa 

järjestettiin Kuhamajalla tapaaminen kaupungin muutamien viranhaltijoiden kanssa Kutsu päättäjä ulos -

kampanjan hengessä ja keskusteltiin mm. Kuhasalon ja Lykynlammen tulevaisuuden suunnitelmista. 

Kaupungin aktivoituminen Lykynlammen majan myynnissä herätti huolta yhdistyksessä. 

 

Yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa jatkettiin. Ammattiopisto Riverialta oli useita erä- ja luonto-

opasopiskelijoita Joensuun Ladulla harjoittelussa ja antamassa näyttöjään. Itä-Suomen yliopiston vaihto-

opiskelijoille ja varhaiskasvatuksen opiskelijoille annettiin mm. hiihdon opetusta. Karelia-

ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoiden kanssa järjestetty 65+-toiminta laajeni remonttiryhmistä 

kuntosaliryhmiin. Kevään kokoontumiskieltojen aikana remonttiryhmä siirtyi sujuvasti skypen kautta 

toteutettuun yksilöharjoitteluun. 

 

Yhdistys oli aktiivisesti mukana myös alueellisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa osallistumalla kokouksiin 

ja koulutuksiin ja some-kanavien keskusteluihin. Suomen Ladun kevätkokous toteutettiin etäkokouksena ja 

syyskokous hybridikokouksena; puheenjohtaja Marjatta Partanen osallistui molempiin etäyhteydellä. Myös 

Savo-Karjalan latualueen syyspäivät muutettiin etätapahtumaksi. Puheenjohtaja edusti yhdistystä myös siellä. 

Lisäksi hän osallistui mm. Pokalin vuosikokoukseen ja erilaisiin järjestö- ja yhteistyöpalavereihin. 

 

10 Hallinto 
Hallitus vuonna 2020 

Puheenjohtaja Marjatta Partanen 

Varapuheenjohtaja Hannu Melin 

Sihteeri Merja Mustonen  

Muut jäsenet Sami Kurenniemi (erosi marraskuussa 2020), Pentti Leskinen, Johanna 

Mäkinen (erosi heinäkuussa 2020), Sinikka Saavalainen, Eija Sollo, Tuula 

Turunen 

Varajäsenet Jukka Nieminen, Jorma Pitkänen (erosi marraskuussa 2020) 

 

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoiti syyskokouksen valitsema hallitus. Uutena puheenjohtajana aloitti 

Marjatta Partanen ja Hannu Melin siirtyi varapuheenjohtajaksi. Hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi 8 

jäsentä ja kaksi varajäsentä; jäsenistä peräti neljä oli uusia. Kokoonpano kuitenkin pieneni vuoden mittaan 

mm. paikkakunnalta muuton takia. Hallituksen ulkopuolella tärkeitä tehtäviä hoitivat rahastonhoitaja Kirsi 

Karjalainen, jäsensihteeri Arja Manninen sekä turvallisuusvastaava Ilkka Raittila. Hallitus kokoontui vuoden 

aikana 12 kertaa, kokouksista kolme pidettiin etäkokouksina. Hallitus valmisteli asiat vuosikokoukselle ja 

suunnitteli ja organisoi toimintaa. Jäsenmaksuja korotettiin Suomen Ladun linjauksen mukaisesti ja 

maksamattomia jäseniä erotettiin yhdistyksestä ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin 29.4. ja 25.11. Kevätkokous jouduttiin siirtämään suunnitellusta 

ajankohdasta myöhemmäksi ja toteutettiin etäkokouksena. Osallistujia oli kevätkokouksessa 20 ja 

syyskokouksessa 15. Puheenjohtajana molemmissa toimi Pekka Laakkonen. Kevätkokouksessa hyväksyttiin 

vuoden 2019 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. 
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Syyskokouksessa valittiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä hyväksyttiin uudet jäsenmaksut, 

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021. 

 

11 Talous 
Joensuun Ladun toiminta perustui entiseen tapaan vapaaehtoistyöhön. Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, 

varusteiden lainausmaksuilla ja Lykynlammen kahvion tuotolla.  Lähes lumeton talvi näkyi edellisvuotta 

pienempänä tuloksena Lykynlammen kahviossa. Kulupuolella uutena kuluna olivat kahviovastaavan 

palkkakulut. Retket ja tapahtumat toteutettiin pääsääntöisesti omakustanteisesti. Yhdistyksen talous oli 

kuitenkin edelleen vakaalla pohjalla. 

 

12 Toiminnan kehittäminen 
Suomen Ladun vapaaehtoistyön koulutuksen pohjalta yhdistykselle laadittiin kehittämissuunnitelma, jonka 

toteuttaminen aloitettiin vuonna 2020. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi määriteltiin työryhmien ja niiden 

vastuiden selkeyttäminen, kiittäminen, perehdyttäminen ja palautteen hyödyntäminen toiminnan arvioinnissa. 

 

Työryhmiksi määriteltiin Hiihto, Retkeily, Pyöräily, Melonta, Polkujuoksu, Lapset ja perheet, Varustevarasto, 

Kuhamaja, Lykynlampi, Viestintä sekä Maankäyttösuunnitelmat. Jokaiselle työryhmälle nimettiin vetäjät ja 

tarvittaessa yhteyshenkilöt hallituksessa. Tehtävänkuvien laatiminen työryhmille ja niiden vetäjille aloitettiin 

elokuussa hallituksen ja yhdistyksen avainhenkilöiden kehittämisillassa ja sitä jatkettiin hallituksen 

kokouksissa. Perustettiin myös määräaikainen Joensuun Latu 70 vuotta -suunnittelutyöryhmä, joka aloitti 

juhlavuoden valmistelun. 

 

Perehdyttämiskäytäntöjä kohennettiin aloittamalla yhdistyksen ohjeistusten päivittäminen. Retkenvetäjän 

ohjeen uusi versio hyväksyttiin, turvallisuusasiakirjan ja turvallisuussuunnitelmien päivittäminen aloitettiin.  

 

Perinteinen talkoolaisten kiitospäivällinen jätettiin kokoontumisrajoitusten vuoksi nauttimatta. 110 

talkoolaiselle lähetettiin kiitos- ja lahjakortti Kauppaneuvoksen kahvilaan.  

13 Tilastot Joensuun Ladun toiminnasta  

Tapahtuma Vastuuhenkilö Osallistujat 

Toimintaa lapsille ja perheille   

1.- 2.2. Muumien hiihtokoulu peruttu (lumipula)  

8. - 9.2. Muumien hiihtokoulu Taina Kuivalainen  2 x 29 = 58 

8.2. Soihtuhiihto Hannu Melin, Eija Sollo  550 

8.3. #UlkonaKuinLumiukko Eija Sollo  

28.4. - 19.5. Muumien retkeilykoulu siirretty syksyyn (korona)  

9.5. Unelmien liikuntapäivän perhepyöräily 

puulajipuistossa 

siirretty syksyyn (korona)  

25.8. + 1.9. Muumien retkeilykoulu Jenna Tahvanainen 2 x 7 = 14 

8.9. + 15.9. Muumien retkeilykoulu Jenna Tahvanainen 2 x 6 = 12 

kesäkuu Isä-lapsi -päiväretki Patvinsuolle peruttu (korona)  

29.8. Perhepyöräily puulajipuistossa (Unelmien 

liikuntapäivä) 

Eija Sollo 18 
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syyskuu Satumetsä peruttu (korona)  

16.10. Koko perheen hämärähommat Eija Sollo  47 

 yht. 699 

Hiihto   

4.1. Umpihankihiihto Pärnävaaralla Eero Oura 10 

11.1. Umpihankihiihto Mustavaaralla peruttu (lumipula)  

29.2. Otsalamppuhiihto Pyhäsaareen peruttu (ei jäälatuja)  

1.3. Pyhäselän jäähiihto peruttu (ei jäälatuja)  

28.3. - 4.4. Savo-Karjalan latualueen hiihtoviikko Lappiin peruttu (korona)  

30.11. - 7.12. Ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä Kirsi Karjalainen, Eila 

Partanen 

36 

 yht. 46 

   

Lumikenkäily   

18.1. Vasta-alkajien lumikenkäretki Liisa Oura 11 

26.1. Lumikenkäretki Kalliojärvelle peruttu (lumipula)  

12.2. Lumikenkäretki Kolille Liisa Oura 12 

 yht. 23 

   

Retki- ja matkaluistelu   

1.1. Uudenvuoden avaus Kuoringalla Eero Oura 6 

 yht. 6 

   

Lähiretket, päivä- ja iltaretket   

25.1. Naisten vuoro -hankkeen päätöstapahtuma Mervi Lindström 41 

21.3. Eräruokailu Niittylahden kodalla peruttu (korona)  

huhtikuu: Päiväkävely Mattisenlahden luontopolulla siirretty syksyyn (korona)  

7.5. Sydän ja sokeri -tapahtuma peruttu (korona)  

16.5. Suomun kierto (Future Club) peruttu (korona)  

21.5. Vaikkojoen vartta pitkin ja kurkistus Hiiden 

hajurakoon 

siirretty seuraavaan kevääseen 

(korona) 

 

7. - 8.8. Savo-Karjalan latualueen retki Ruunaalle Savo-Karjalan latualue  

12.9. Kolin ruskavaellus (Future Club) peruttu (korona)  

26.9. Sydän- ja polkuretki Valamoon Riikka Turunen 40 

17.10. Päiväkävely Mattisenlahden luontopolulla Pertti Koistinen 7 

 yht.  88 

   

Vaellukset, viikonloppuretket   

30.4. - 3.5. Lintumatka Viroon peruttu (korona)  

21. - 24.5. Kevätvaellus Karhunpolulla peruttu (korona)  

12. - 19.9. Ruskaretki Äkäslompolossa peruttu (korona)  

12. - 19.9. Hetta - Ylläs -vaellus Eero Oura 8 

29. - 30.8. Nuku yö ulkona Patvinsuon kansallispuistossa Tuula Turunen 11 

19. - 20.9. Rakastu retkeilyyn Patvinsuolla Tuula Turunen, Hannu Melin 9 
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25. - 27.9. Elimyssalon retkiviikonloppu Juha Tiainen 4 

10. - 11.10. Retki karpalosuolle ja Pahalle Oinasvaaralle Tuula Turunen 10 

23. - 25.10. UKK-reitti Juuassa Juha Tiainen 5 

 yht. 47 

   

Polkujuoksu   

10.6. Utra Laura Pastinen 22 

17.6. Rantakylä Laura Pastinen 18 

24.6. Jaamankangas Piritta Torssonen 8 

1.7. Lykynlampi Piritta Torssonen 17 

8.7. Pärnävaara Piritta Torssonen 22 

15.7. Kalliojärvi Kaija Soikkeli 13 

22.7. Lehmonharju Piritta Torssonen 7 

29.7. Noljakka, Aavaranta Liisa Oura 12 

5.8. Ampumahiihtokeskus Piritta Torssonen 11 

12.8. Elovaara Sari Jormanainen 7 

19.8. Honkalampi, Matkalampi Sointu Hyttinen 9 

26.8. Utranharju Piritta Torssonen 12 

 yht.  158 

   

Pyöräily   

1.1. - 28.2. Talvikilometrikisa Ilkka Raittila 11 (joukkue) 

1.5. - 22.9. Kilometrikisa Ilkka Raittila 32 (joukkue) 

9.5. Leppoisa lauantaipyöräily: Utra peruttu (korona)  

12.5. Iltapyöräily: Ketunpesät - Mulonsalo peruttu (korona)  

16.5. Leppoisa lauantaipyöräily: Marjala peruttu (korona)  

17.5. Jaaman kierros pyöräillen peruttu (korona)  

19.5. Iltapyöräily: Suhmura - Niittylahti peruttu (korona)  

23.5. Leppoisa lauantaipyöräily: Kukkola peruttu (korona)  

26.5. Iltapyöräily: Särkivaaran lenkki peruttu (korona)  

2.6. Iltapyöräily: Paihola peruttu (korona)  

kesäkuu: Avoimet kylät -päivän kyläpyöräily peruttu (korona)  

9.6. Iltapyöräily: Vaivio peruttu (korona)  

16.6. Iltapyöräily: Kontiolahden satama peruttu (korona)  

4.8. Iltapyöräily: Paihola Arja Manninen 13 

11.8. Iltapyöräily: Pärnävaara Marjatta Partanen 6 

18.8. Iltapyöräily: Mulonsalo Hannu Melin 12 

25.8. Iltapyöräily: Kontioranta Merja Mustonen 10 

5.9. Pyhäselän ympäriajo Sinikka Saavalainen 13 

 yht.  97 

   

Melonta ja soutu   

29. - 31.5. Yömelonta Katri Tiainen 4 

5.6. Kanavamelonta Katri Tiainen 12 

3. - 6.7. Itäisen Suomenlahden melontaretki Frank Berninger 4 
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18. - 23.7. Melontaretki saimaannorpan kotivesille Seppo Hirvonen 9 

1.- 2.8. Melontaretki Oriveden saaristoon Jarkko Laasonen 3 

3.8. Kuutamomelonta Kuoringalla Liisa Oura 9 

29.8. Alas Taikavirtaa Liisa Oura 8 

2. - 4.10. Melontakauden päättäjäiset Palokissa Rauno Asikainen 10 

 yht.  59 

   

Valokuva- ja teemaillat   

30.1. Harri Ahosen valokuvailta: Pohjois-Norjan 

rannikkoreitit 

 90 

10.2. Retkellä karhujen valtakunnassa, Dolce vita - 

makeaa elämää Sardiniassa 

Liisa Oura 55 

16.3. Kansallispuistot tutuiksi, Valloittava Svalband peruttu (korona)  

 yht. 145 

   

Koulutustoiminta   

10.1. Hygieniapassikoulutus Marjatta Partanen 25 

11.1. Aikuisten hiihtokoulu (Future Club) peruttu (lumipula)  

12.1. Lumikenkien ja liukulumikenkien kokeilua Liisa Oura 10 

19.1. Lumikenkien ja liukulumikenkien kokeilua Liisa Oura 10 

20.1. Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi Taina Kuivalainen 7 

25.1. Basics of skiing vaihto-opiskelijoille Liisa Oura 13 

26.1. Surviving winter in Finland Liisa Oura 60 

8.2. Voiteluneuvontaa Lykynlammella Sami Kurenniemi 66 

14.2. Hiihdon opetusta Itä-Suomen yliopiston 

varhaiskasvatuksen opiskelijoille (2 oppituntia) 

Eija Sollo 75 

14.5. Sauvakävelykiertue siirtyi syksylle (korona)  

12. - 26.5. Melontakurssi siirtyi kesäkuulle (korona)  

4. - 8.6. Melontakurssi Liisa Oura 4 x 6 = 24 

15.9. Rakastu retkeilyyn Hannu Melin, Tuula Turunen 11 

23.9. Sauvakävelykiertue Arja Manninen 52 

 yht.  353 

   

Muuta   

vk 14 - 20 65+-ryhmä  6 x 11 = 66 

2.11. alk. 65+ryhmä  6 x 6 = 36 

2.11. alk. 65+-kuntosaliryhmä  6 x 10 = 60 

 yht. 162 

85 tapahtumaa, retkeä, koulutusta, kokoontumista, yhteensä 1883 osallistujaa 

 

 

hyväksytty Joensuun Ladun kevätkokouksessa 14.4.2021  

 

 

 


