
1 

 

 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2012 
 
 
1  YLEISTÄ  

 
Toimintavuosi oli yhdistyksen 61. Edellisen juhlavuoden jälkeen toimintaa haluttiin pelkistää ja kes-
kittyä tärkeimmiksi koettuihin liikuntamuotoihin. Sellaisiksi määriteltiin hiihto, kävely, retkeily ja me-
lonta. Rauhallinen ja terveellinen, pääasiassa ulkona tapahtuva liikkuminen oli yhä painopisteenä. 
 
Tapahtumia järjestettiin kaikkina vuodenaikoina, kaikkein vilkkainta oli hiihtokaudella. Lähes kaikki 
toimintakalenteriin merkityt tapahtumat toteutettiin. Hyisen kylmä alkutalvi tosin jonkin verran hait-
tasi tapahtumien järjestämistä.   
 
Yhteistyötä muiden tahojen kanssa laajennettiin yhä, jotta jäsenistölle voitaisiin tarjota liikkumis-
mahdollisuuksia mahdollisimman monipuolisesti.  

Joensuun Latu oli vuoden aikana mukana ja edisti yli 22 000 henkilön liikuntaa mukaan lukien Lykyn-
lammen ulkoilukeskuksen arvioidut kävijät. Seuraavassa erilaisten tapahtumien osallistujamääriä:  

- lasten koulutustapahtumat 60 osallistujaa 
- aikuisten koulutustapahtumat 300 osallistujaa 
- hiihtotapahtumat 1 150 osallistujaa 
- Lykynlammen kävijät yli 20 000 henkeä (hiihtäjiä, lumikenkäilijöitä, pulkkamäen laskijoita) 
- kävelyretket ja vaellukset 175 osallistujaa 
- melontatapahtumat 100 osallistujaa 
- muut tapahtumat noin 1 200 osallistujaa 

Vuodelle 2012 toimintakalenteri on liitteenä 1.  
 
 

2 KOULUTUSTOIMINTA  
 
2.1  Lasten ja nuorten koulutus   
 

Helmikuussa 2012 oli Muumien hiihtokoulussa yhteensä 28 lasta ja perhettä. Muumipeikot-ryhmässä 
oli 15 lasta ja Perhehiihtokoulussa 12 lasta vanhempineen. Hiihdonohjaajia oli yhteensä 7 (Riikka Tu-
runen, Kirsti Rummukainen, Liisa Kauppinen, Eeva Vornanen, Taina Hirvonen, Sanna Kaari ja Pekka 
Hyttinen). Kovan pakkasen vuoksi hiihtokoulu voitiin järjestää vain yhtenä viikonloppuna. Vastuuhen-
kilönä Muumien hiihtokoulussa toimi Sanna Kaari. 
 
Muumien soihtuhiihto muumien hiihtokoululaisille ja heidän perheilleen oli 11.2. Titta Rouvinen huo-
lehti järjestelyistä. Soihduin valaistu metsä oli jälleen upea. Illalla tapahtuman päätteeksi kahvio oli 
käytettävissä. Soihtuhiihtoon osallistui 50 henkilöä. Tapahtuman organisoi Titta. 
 
Muumien hiihtokoulua esiteltiin 26.2 Joensuun Areenalla Perhepäivässä.  Perhepäivässä oli noin tu-
hat kävijää. Muumien hiihtokoulupisteen vetonaulana oli itse Muumipeikko. Perheille jaettiin Joen-
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suun Ladun ja Muumien hiihtokoulun esitteitä. Mukana esittelemässä olivat Eija Sollo, Marjatta Par-
tanen, Taina Hirvonen ja Sanna Kaari. Vastuuhenkilönä oli Marjatta Partanen. 

 
2.2  Aikuisten koulutustoiminta  

 
Suksien voitelupalvelua ja ohjausta Lykynlammella laajennettiin niin, että palvelu oli käytettävissä 
lauantaisin ja sunnuntaisin talvikaudella yhteistyössä Future Club ry:n ja Suksiproffa.fi:n kanssa. Tal-
ven aikana ohjeita ja voitelupalvelua voitiin siis lisätä tuntuvasti - arviolta voitelupalvelua tarjottiin yli 
500:lle. 

 
Viisi valokuva- ja varusteiltaa sai suuren suosion. Osallistujien määrä vaihteli 25:n ja 90:n välillä 
(90+85+48+25+60) ja heitä oli yhteensä 308. Esillä oli valokuvaesityksiä hiihtäen, kävellen ja pyöräil-
len tehdyistä retkistä lähellä ja kaukana. Tilaisuudet veti Eero Oura ja Pirjo Saukkonen.  
 
Ylimääräisessä, Joensuun kansalaisopiston järjestämässä valokuvaillassa 28.2. oli 120 osallistujaa. Il-
lassa Eero Oura Joensuun kansalaisopiston kutsumana kertoi  ja näytti kuvia retkiltään.  
 
Talviretkeilyn peruskurssi järjestettiin kolmatta kertaa. ISLO:lla järjestetylle teoriakurssille osallistui 10 
henkilöä. Vetäjänä oli Matti Nylander ja opettajina myös Alpo Juvonen ja Eero Oura. 
 
Aikuisten hiihtokoulua ei järjestetty osanottajien vähyyden takia. 
 
Melonnan peruskurssilla kolmena toukokuun iltana oli mukana 12 kurssilaista.  Vetäjinä toimivat Eero 
Oura, Onni Voutilainen, Saara Immonen ja Jaana Kalajoki. Jaana sai melontaohjaajan pätevyyden. 

 
Retkeilyn peruskurssille 7.5 Pärnävaaralla osallistui 9 henkeä. Kurssin vetäjinä toimivat Matti Nylan-
der ja Onni Voutilainen. 
 
Retkiruokakurssilla 11.-12.5 kuivattamisen ja retkiruoan keventämisen saloihin ja nikseihin perehtyi 
10 retkeilijää. Kouluttajina toimivat Liisa Oura ja Ritva Laukkanen.  

 
Uutuutena järjestettiin tanssikurssi 21.1. Osallistujia oli 21 henkeä ja kurssin vetäjänä toimi Eila Par-
tanen. Kurssin herättämän tanssi-innostuksen johdosta järjestettiin vielä ylimääräiset harjoitukset. 
 
 

3  KUNTOLIIKUNTATOIMINTA   
 
3.1  Pääliikuntalajit   

 
3.1.1 Hiihto   
 
Hiihtoa edistettiin tapahtumissa ja Lykynlammen ulkoilukeskuksen opastus- ja voitelupalveluilla. Kah-
viota pidettiin auki 31.12.-18.3. välillä 30 päivänä kello 11-16.  
 
Mujejärvellä hiihdettiin umpihangessa 11.-12.2 Eero Ouran johdolla. Mukana oli kahdeksan hiihtäjää. 
 
Pyhäselän jäähiihto järjestettiin 26.2 toista kertaa. Tapahtumaan osallistui arviolta 1 000 hiihtäjää, 
joista arviolta noin puolet kävi Pyhäsaaressa. Tuulisesta säästä huolimatta tunnelma oli mainio ja pa-
laute hyvä. Huoltopisteitä oli kaikkiaan kahdeksan eri puolilla Pyhäselän rantoja. Pääjärjestäjänä toimi 
Titta Rouvinen.  
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Otsalamppuhiihto 25.2. toteutui hienosti. Arviolta 80 hiihtäjää kävi illan aikana Pyhäsaaressa.Titta 
Rouvinen vastasi järjestelyistä. 
 
Toteutettiin huollettu hiihtovaellus kelkkauria pitkin Ilomantsinjärveltä Lieksan Keljanpurolle 8.-11.3. 
haastavissa kelioloissa.  Kaikki kahdeksan hiihtäjää kehuivat kokeilua mainioksi. Timo Ikonen oli suun-
nitellut ja veti porukkaa.  
 
Kilpisjärven hiihtoviikko oli 21.-28.4. Mukana oli 16 henkilöä, jotka majoittuivat Kilpisjärven Retkeily-
keskuksessa. Maija Penttinen toimi järjestäjänä. 
 
Hiihtovaelluksen Kilpisjärveltä Haltille 21.-28.4. vetivät Matti Nylander ja Reino Moller. Kymmenen 
hiihtovaeltajaa matkasivat samassa linja-autossa hiihtoviikkolaisten kanssa.  
 
Kaamoksen hiihtoviikko Suomen Ladun Kiilopään tunturikeskuksella toteutettiin 1.-8.12. yhteistyössä 
Puijon Ladun kanssa. Hiihtoviikolle osallistui 26 hiihtäjää Joensuun Ladusta. Hiihtoviikko sisälsi sekä 
kunkin omalle tahdille sopivaa latuhiihtoa että kaksi umpihangessa hiihdettyä päiväretkeä. Joensuu-
laisten ryhmää emännöi Liisa Oura.   
 
3.1.2  Retkiluistelu ja lumikenkäily 
 
Oravissa retkiluisteltiin 25.2. Mukana oli 7 luistelijaa. Retkellä oli kivaa ja komeaa.  Luistelu-ura oli 
loistavassa kunnossa. Retkiluistelun veti Katri Tiainen. 
 
Lumikenkäretken Kolille vetivät Pirjo Saukkonen ja Heikki Peltola 11.2. Retkelle ilmoittautui 18, joista 
11 uskaltautui kylmässä pakkassäässä matkaan. 
 
Seuraavana viikonloppuna järjestettiin opiskelijoiden lumikenkäilytapahtuma Lykynlammella. Liisa 
Oura ja Pirjo Saukkonen toimivat 24 opiskelijan ryhmän vetäjinä.  

 
3.1.3 Retkeily ja vaellukset   
 
Kevätvaelluksella 16.-20.5 Vuokatista Puukariin oli 9 osallistujaa. Retken vetäjänä oli Alpo Juvonen. 

 
Päiväretkellä Elovaaran luontopolulla 26.5. oli 22 osallistujaa, vetäjänä Liisa Oura. 

 
Naisten retkelle Ruunaalle 8.-10.6 osallistui kahdeksan vaeltajaa.  Retken vetivät Eeva Vornanen ja 
Liisa Kauppinen.  
 
Päiväretki Pisaan tehtiin 9.6. Päiväretkelle osallistui 32 henkilöä. Retken vetivät Pirjo Saukkonen, 
Heikki Peltola ja Hilkka Nissinen.  

 
Kesävaellus vaellettiin Lemmenjoella 4.-11.8. Ryhmässä oli mukana 24 henkeä, joista 20 oli koko vii-
kon maastossa. Ryhmässä edettiin eri tahtiin, oli yksin kulkijoita ja kahden, kolmen, neljän ja viiden 
hengen ryhmiä, jotka myös sekoittuivat somasti.  Retken vetivät Maija Penttinen ja Alpo Juvonen.  
 
Päiväretkien viikko Muonion Särkijärvellä 14.-21.8. peruttiin liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
 
Perinteinen Sydän- ja polkuretki kuljettiin 29.9 Tuupovaaran Vekaruksella. Retki toteutettiin yhteis-
työssä Pohjois-Karjalan Sydänpiirin kanssa. Joensuun Ladun puolelta järjestelyistä vastasi Riikka Turu-
nen ja opastajina olivat Eira Hirvonen, Pirjo Lappi ja Pirjo Saukkonen.  Retki onnistui mainiosti, osallis-
tujia oli noin 70.  
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Tunturikerho Kumpen ruskavaellusviikolle Muoniossa osallistui useita latulaisia. Aarno Pitkänen ja 
Hilkka Nissinen toimivat siellä paikallisoppaana.  
 
Kaamosretki 24.-25.11. tehtiin Petkeljärvelle. Osallistujia oli kahdeksan, vetäjinä Matti Nylander ja 
Reino Moller. 

 
3.1.4 Melonta 
 
Helatorstain melonnassa Nivajoella 19.5. oli kuusi melojaa. Vetäjänä oli Vesa Tuominen. 

 
Melontaretkellä Pietariin 17.-20.5. oli 13 henkeä. Retken pääjärjestäjä oli Joensuun Kauhojat.  
 
Suomi meloo –kanoottiviesti melottiin Keski-Suomessa 9.-16.6. Joensuun Ladun joukkueeseen kuului 
neljä henkilöä ja joukkue meloi tiistaista ja perjantaihin. Joukkueen vetäjänä toimi Onni Voutilainen. 
 
Pyhäselän lähisaaristossa melottiin 16.-17.6. Katri Tiainen veti retken, jolla oli kuusi melojaa. 
 
Melontaretki Paalasmaan vesille tehtiin 26.-27.5, osallistujina 9 henkeä. Kyläpäällikkö Tapio Vartiai-
nen ja vaimonsa Anna osallistuivat ja toimivat oppaina. Vetäjinä olivat Matti Nylander ja Onni Vouti-
lainen. 
 
Melontaretki Itäiselle Suomenlahdelle eli ns. pitkä retki melottiin 30.6.-8.7. Mukana oli seitsemän 
vauhdikkaamman melojien ja kahdeksan henkilöä rauhallisempien melojien ryhmässä. Vauhdikkaam-
pien ryhmä liikkui ulompana saaristossa ja merellä, rauhallisempien melojien ryhmä sisemmällä saa-
ristossa. Vetäjät olivat Joensuun Kauhojista, joskin osa heistä on myös Joensuun Ladun jäseniä. Vauh-
dikkaampien ryhmää veti Kalle Ojatalo. Rauhallisempaa tahtia edenneellä ryhmällä oli vetäjinä Jorma 
Sajaniemi, Jussi Vesanto ja Heikki Simola.  
 
Kuutamomelonta Kuoringalla 31.8 oli yleisömenestys. Mukana oli 15 melojaa. Välillä rantauduttiin 
saareen, jossa ihailtiin kuuta nuotiotulen ääressä. Onni Voutilainen veti retken. 
 
Viinijärvellä melottiin 22.9. Osallistujia oli neljä. Matti Nylander veti retken. 
 
Melontakausi päätettiin Kermajärvellä 29.-30.9 Joensuun Kauhojien johdolla. 
 
Melontakauden tiistaimelontojen osallistujista huomattava osa oli latulaisia. 

 
 

3.2  Muu liikuntatoiminta   
 
Kyykkää harrastettiin edelleen. Joensuun Ladun kyykkäjoukkue Jari Nuutinen ja Hannu Päivinen voitti 
Suomen Ladun leiripäivillä joukkuekilpailun. Henkilökohtaisessa kisassa Hannu sijoittui toiseksi ja Jari 
seitsemänneksi. Leiripäiville osallistui kuusi henkeä. 

 
Kirkkovenesoudussa on ollut kesän aikana n. 70 latulaisten soutukertaa.  
 
Kareliasoutuun osallistui yksittäisiä latulaisia muissa joukkueissa. 

  
Itä-Suomen yliopisto järjesti uusille opiskelijoille kaupunkia ja alueen harrastusmahdollisuuksia esitte-
levän tilaisuuden 4.9. Ladulla oli tapahtumassa ”kylmä” esittelypiste. 
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4 JÄRJESTÖTOIMINTA   
 
4.1 Kokoukset   

 
Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidettiin Koivupihan palvelukeskuksessa 16.3 ja 16.11. Kevätko-
kouksessa osallistujia oli 24 ja syyskokouksessa 35. 
 
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.    

 
Joensuun Latu lähti mukaan Suomen Ladun ja opiskelijajärjestöjen liikuntayhteistyön pilottiprojektiin.  
 
Eero Oura osallistui Suomen Ladun kevätpäiville ja liittokokoukseen 20.-22.4.  Hänet palkittiin koko-
uksessa Vuoden Vetäjänä. Tämän palkinnon saa vuosittain henkilö, joka useamman vuoden ajan on 
omalla toiminnallaan onnistunut saamaan liikkeelle suuren määrän ihmisiä ja jonka panos on tavalla 
tai toisella esimerkillisesti edistänyt Suomen Ladun viestiä. Suomen Ladun syysliittokokous pidettiin 
ilman Joensuun Ladun edustajia. 

    
4.2  Jäsenistö    

 
Vuoden 2012 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 1 495, kun se vuonna 2011 oli 1 441 ja vuonna 2010 
1 392.  

 
4.3  Toimihenkilöt   
 

JOENSUUN LADUN JOHTOKUNTA V. 2012 

Puheenjohtaja Eero Oura 

Varapuheenjohtaja Pirjo Saukkonen 

Sihteeri Kirsi Karjalainen 

Jäsenet Tyyne Laitinen, Eila Partanen, Titta Rouvinen, Onni Voutilainen ja Maija 
Penttinen 

Varajäsenet Martti Ossi ja Aarno Pitkänen 

 
 

5  MUU TOIMINTA   
 
Lykynlammen ulkoilukeskuksen kahvion pito talviviikonloppuisin jatkui jo 19. vuotta. Aukiolopäiviä 
kertyi 30. Kahvio oli avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin 31.12.-18.3. sekä Pohjois-Karjalan koulujen 
hiihtolomaviikon jokaisena päivänä.  Lykynlampi oli edelleen Joensuun Ladun tärkein julkikuva ulko-
puolisille.  
 
Lykynlammella käyneiden tarkka määrä ei ole tiedossa, mutta alkutalven kovat pakkaset laskivat niin 
hiihtäjien kuin kahviossakin käyneiden määrää jonkin verran. Talven aikana myytiin arviolta 7 000 
munkkia (edellisenä vuonna 5 370 ja sitä edellisenä noin 8 200). Hiihtämässä käyneitä oli karkean ar-
vion mukaan yli 20 000. 
 
Talkoolaisten määrä Lykynlammella kasvoi. Heitä oli talven aikana yhteensä 78 ja kunakin talkoopäi-
vänä heitä oli keskimäärin 4. Maankuulujen munkkien leipurina toimi Terttu Nissinen. Lykynlammesta 
ja talkoolaisten rekrytoinnista vastasi Tyyne Laitinen. 

 
Talkoisiin tai tapahtumien vetämiseen osallistuneet palkittiin joulukuussa kiitospäivällisellä Teatteri-
ravintolassa. Sille osallistui 69 ansioitunutta.   
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Vuonna 2012 järjestettiin valokuvauskilpailu, jonka ensimmäisen palkinnon voitti Onni Voutilainen, 
toisen Riku Turunen ja kolmannen Helvi Leinonen. Kuvat pantiin esille Joensuun Ladun verkkosivuille 
ja ne olivat nähtävinä myös kauppakeskus Ison Myyn aulassa.   

 
Painettu jäsentiedote ilmestyi kuluneena vuonna kaksi kertaa. Muut tiedotuskanavat olivat Karjalai-
sen järjestöpalstan ilmoitukset, lehdistön menovinkit ja paikallisradiot. Karjalainen ja paikallisradio 
uutisoivat useista tapahtumista. Tiedottajana toimi Eila Partanen ja www-vastaavana Risto Paanala. 
 
Joensuun Ladun verkkosivuilla oli kertomusvuonna 85 690 klikkausta, joista etusivulla 16 397. Verk-
kosivuille avattiin linkki Eero Ouran Etelänapavaelluksen seuraamista varten. Klikkaajia oli vaelluksen 
linkeissä 1.12.2012-31.1.2013 välisenä aikana 10 822. Pohjois-Karjalan Radion ja Joensuun Ladun 
verkkosivujen yhteistyö oli tiivistä ja verkkosivut herättivät kiinnostusta aina YLEn valtakunnallisia 
nettisivujen uutisia myöten.  
 
Retkeilyvälineiden lainaus Sepänkadun varastolta väheni jonkin verran.  Lainaustapahtumia oli vuo-
den aikana 91 (+ 12 melokin lainausta) kun edellisenä vuonna niitä oli 116 (+11). Uutta välineistöä ei 
hankittu, vaan varusteita korjattiin ja mm. melontaan liittyviä tarvikkeita täydennettiin. Varastovas-
taavana toimi Martti Ossi. 

 
Joensuun Latu osti vuoden lopussa Kuhasalossa olevan Kuhamajan. Sen käyttö alkaa vuonna 2013. 
 
Kertomusvuonna selvitettiin lomaosakkeen hankintaa Joensuun Ladulle. Asiaa käsiteltiin niin johto-
kunnassa kuin vuosikokouksessa, ja asiasta tehtiin myös verkossa tapahtunut jäsenkysely. Kevätkoko-
us päätti selvällä enemmistöpäätöksellä, että lomaosaketta ei hankita.  

  
 

6  YHTEISTOIMINTA   
 
Kiinteää yhteistoimintaa jatkettiin Joensuun kaupungin teknisen viraston kaavoituksen ja liikuntapal-
velujen ja muiden läheisten sidosryhmien kanssa. Työpajassa, joka koski maankäyttösuunnittelua lii-
kuntareitistöjen ja viherkaavan kannalta, oli Ladun edustajana Aarno Pitkänen.  

 
Eero Oura on ollut edustajana maakuntaliiton ”Reiteistä traileiksi – Karjalan kierros luontomatkailun 
suuntaajana” –hankkeen kehittämisryhmässä.  
 
Pirjo Saukkonen on ollut mukana Karjalan liikuntaviikkojen suunnittelutyöryhmässä.  
 
Pirjo Saukkonen on osallistunut ns. Käpy-hankkeeseen eli Joensuun seudun kaksivuotiseen kävelyn ja 
pyöräilyn edistämisprojektiin. 
 
Yhteistyötä tehtiin luonnollisesti Suomen Ladun ja Savo-Karjalan latuyhdistyksen kanssa, mutta aktii-
vista yhteistyötä oli myös seuraavien kanssa: 
• Opiskelijoiden Liikuntaliitto/Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta 
• Joensuun Kauhojat 
• Future Club 
• Suksiproffa 
• Pohjois-Karjalan sydänpiiri 
• Tunturikerho Kumpe 
• Pohjois-Karjalan Luonnonystävät 

 Puijon Latu 
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Maankäytön suunnitelmiin ja kaavoituksiin annettuja mielipiteitä ja lausuntoja olivat kertomusvuon-

na seuraavat: 

 Joensuun kaupungille 8.10.2012 lausunto Joensuun viherkaavan osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta sekä lähtötietoraportista 

 Pohjois-Karjalan maakuntahallitukselle 13.9.2012 lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. 
vaiheesta 

 
 
7  TALOUS 

 
Yhdistyksen talous on vakaassa kunnossa.  Tuloslaskelma 1.1-31.12.2012 ja tase 31.12.2012 ovat liit-
teenä 2.   

 
 

Joensuu, 14.3.2013   
 
Joensuun Latu ry, johtokunta 
 
 
_________________________  _________________________ 
Liisa Oura   Kirsi Karjalainen 
Puheenjohtaja   Sihteeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 1 Vuoden 2012 toimintakalenteri 
Liite 2 Tuloslaskelma 1.1.2012-31.12.2012 ja tase 31.12.2012

 


