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1  Yleistä 
 

Joensuun Latu ry toimii terveellisen ulkoilun ja liikunnan edistämiseksi.  Tämän toteuttamiseksi jär-

jestettiin vuonna 2014 retkiä, koulutuksia ja tapahtumia. Lisäksi ylläpidettiin Lykynlammen ulkoilu-

majaa ja Kuhasalon laavua, tehtiin ehdotuksia ja annettiin lausuntoja päätöksentekijöille. Lajitar-

jontaan kuuluivat toimintavuonna hiihto, lumikenkäily, retkeily, vaellus, pyöräily, melonta, soutu ja 

geokätköilyn alkeet. Toiminta perustuu vapaaehtoistyölle. Yhdistyksen hallintoa hoitaa ja vapaaeh-

toistoimintaa organisoi yhdistyksen johtokunta.  

 

Kyseessä oli Joensuun Ladun 63. toimintavuosi.  Joensuun Latuun kuului jäsenrekisterin mukaan 

maksaneita jäseniä 1 569, kun vuotta aiemmin jäsenmäärä oli 1 554, ja vuonna 2012 jäseniä oli 

1 495. Vuoden aikana Joensuun Ladun vapaaehtoistehtävissä toimi yli 100 henkilöä Lykynlammen 

ulkoilumajan ja Kuhasalon laavun tehtävissä sekä Ladun eri tapahtumissa. Retkiin ja tapahtumiin 

tehtiin turvallisuussuunnitelmat. 

2 Koulutustoiminta 
 

Vuonna 2014 järjestettiin seuraavat koulutukset, joiden vastuuhenkilöinä toimivat seuraavat: 

 

KOULUTUS VASTUUHENKILÖT 

Muumien hiihdonohjaajakurssi Eija Sollo, Sanna Kaari 

Aikuisten hiihtokoulu yhteistyössä Future Clubin 

kanssa 

Toivo Turunen 

Muumien hiihtokoulu Sanna Kaari 

Retkiruokakurssi Ritva Laukkanen, Liisa Oura 

Melontakurssi Eero Oura, Jaana Kalajoki 

Geokätköilykurssi Liisa Oura 

 

Osa koulutustapahtumista järjestettiin OK-opintokeskuksen tuella, ja Muumien hiihdonohjaaja-

kurssiin saatiin avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Uusille jäsenille järjestettiin uusien jä-

senten ilta, jossa tutustuttiin Ladun toimintaan ja käytiin samalla tutustumassa Ladun varusteva-

rastoon. Liisa Oura ja Risto Paanala perehdyttivät toimintaan.  

 

Eija Sollo osallistui Muumien retkeilykoulun ohjaajakoulutukseen. 

 

Edellissyksynä järjestettiin kaksi digikuvauksen peruskurssia ja niiden innoittamana merkittiin oh-

jelmaan valokuvauksen jatkokurssi, mutta kiinnostus osoittautuikin vähäiseksi eikä kurssia sen 

vuoksi pidetty.  
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3 Hiihto 
 

Hiihtämiseen kannustettiin järjestämällä erilaisia tapahtumia ja koulutusta ja suksien voitelupalve-

lua sekä pitämällä Lykynlammen hiihtomajalla latukahviota.  Kahvio oli avoinna 4.1.-16.3 viikonlop-

puisin sekä Pohjois-Karjalan hiihtolomaviikolla 3.-9.3. joka päivä. Kahviotalkoolaisista huolehti 

Tyyne Laitinen, ja kahvioemännäksi saatiin Riikka Maksimainen. Majaisäntänä toimi Pentti Karttu-

nen.  

Joensuun kaupungin myötävaikutuksella rinnesaunat olivat lämpiminä lauantai-iltapäivisin.   

 

Suomen Latu toteutti kampanjan, jonka tarkoituksena oli innostaa, kannustaa ja opastaa ihmisiä 

löytämään hiihtämisen ihanuuden ja tässä tarkoituksessa nimesi yhdelletoista paikkakunnalle ”Hiih-

toniilon” toimimaan hiihdon lähettiläänä.  Joensuu oli yksi näistä paikkakunnista, ja Hiihtoniilona 

toimi Liisa Oura.  Hiihtämisen hienous sai myös mukavaa julkisuutta kampanjan myötä. 

 

Talvi oli kuitenkin hiihtämisen kannalta heikoin vuosikausiin. Lunta saatiin myöhään ja vain vähän 

ja helmikuun lämpimät kelit ja niitä seuranneet pakkaset ja tuulet tekivät laduista jäisiä. Oksia, neu-

lasia ja kariketta oli laduilla runsain määrin, mikä teki hiihto-oloista hyvin vaikeat.  Jääkansi muo-

dostui Pyhäselälle poikkeuksellisen myöhään. Jäälle kasautui ahtojäitä ja railoja kovien tuulien ja 

hitaan jäätymisen myötä,  ja lumikerros jään pinnalla oli ohut. Joensuun kaupunki ajoi jääladut Py-

häselälle, mutta lämpimät ilmat sulattivat jään pinnalle kertyneen vähän lumen. Myös vettä kertyi 

jäälle. Tämän seurauksena hiihtämisestä jääladuilla ei tullut juuri mitään, ja Pyhäselälle suunnitellut 

otsalamppuhiihto ja Pyhäselän jäähiihto jouduttiin perumaan. Sen tilalle järjestettiin kuitenkin niitä 

korvaava koko perheen ulkoilutapahtuma Kuhamajalle ja avantouintiseura Joensuun Jääkarhujen 

tukikohtaan yhteistyössä Jääkarhujen kanssa. Järjestelyistä vastasi Hannu Melin. Kuvaavaa talven 

hiihto-oloille oli, että muutkin isot laturetket - Kolin maisemahiihto, Ahman hiihto ja Pogostan hiihto 

– peruttiin, kun lunta ei ollut riittävästi. Pyhäselän jäähiihdon peruuntuminen oli sikälikin harmil-

lista, että hiihto oli valittu yhdeksi Suomen Ladun ”viralliseksi” paikallistapahtumaksi.  

 

Uutena toimintamuotona aloitettiin umpihankihiihdot lähimaisemissa.  Umpihankihiihtojen tarkoi-

tuksena oli kannustaa ihmisiä tutustumaan tavanomaisen latuhiihdon ulkopuoliseen maailmaan. 

Joensuun Latu tarjosi myös hiihtäjien käyttöön retkisuksia ja leveäsompaisia sauvoja. Umpihanki-

hiihtoihin ei tarvinnut etukäteen ilmoittautua, ja niiden alku- ja päättymispaikka oli helposti saavu-

tettavissa. Ensimmäinen tapahtuma jouduttiin toteuttamaan kävelytapahtumana, koska lunta ei 

ollut riittävästi, mutta seuraavat kolme onnistuttiin järjestämään hiihtäen umpihangessa. Retket 

vetivät Antti Ticklen ja Eero Oura. 

 

Pitempi umpihankiretki tehtiin Lieksan Ritojärvelle. Retken veti Riitta Laatikainen. Uutena toteutet-

tiin myös koehiihto Ilomantsin Susitaipaleen jatkeella paikallisten toimijoiden kanssa. Reitti osoit-

tautui vallan mukavaksi.  

 

Aikuisten hiihtokoulu toteutettiin yhteistyössä Future Clubin kanssa. Ryhmät olivat erikseen perin-

teisen ja vapaan tyylin hiihtäjille. 
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Muumien hiihtokoulut toteutettiin aiempaa laajempina, kiitos muumien hiihdonohjaajakurssin, 

jonka myötä koulutettiin lisää ohjaajia.  Heitä olikin ennätyksellisen monta, 23, ja hiihtokouluissa 

peräti 52 lasta. Muumien hiihtokoulujen yhteydessä järjestettiin Lykynlammen maastossa Soihtu-

hiihto. Muumien hiihtokoulun suojelija ja innostaja, Muumipeikko, vieraili lasten hiihtokoulussa ja 

hiihti illalla lasten ja aikuisten kanssa Soihtuhiihdossa. Muumipeikko vieraili toisenkin kerran Joen-

suussa osallistuen aiemmin mainittuun koko perheen ulkoilutapahtumaan Kuhamajalla ja Jääkar-

hujen majalla.  

 

Soihtuhiihto onnistuttiin vielä toteuttamaan, mutta sen jälkeiset hiihtotapahtumat Pohjois-Karja-

lassa kärsivät kovin lumipulasta. Edellä kuvatun otsalamppuhiihdon ja Pyhäselän jäähiihdon lisäksi 

myös hiihtovaellus Lieksassa peruttiin. 

 

Kilpisjärven hiihtoviikko toteutettiin perinteiseen tapaan niin, että majoituttiin Kilpisjärven retkei-

lykeskukseen ja tehtiin päiväretkiä ympäröiville tuntureille. Retkellä oli mukana myös Puijon Ladun 

jäseniä. Ensi lumen hiihtoviikkoa Suomen Ladun Kiilopäässä vietettiin kymmenettä kertaa. Juhla-

vuoden kunniaksi tehtiin umpihankiretkiä tunturiin ja laduttomiin metsiin viitenä päivänä. Vetäjinä 

toimivat Pekka Tikkanen Puijon Ladusta ja Eero Oura.  

 

Future Club tarjosi Lykynlammen ulkoilumajalla suksien voitelupalvelua talvikaudella lauantaisin ja 

sunnuntaisin. Voitelupalvelun vastuuhenkilönä toimi Toivo Turunen.   

4  Lumikenkäily  
 

Huolimatta lumipulasta lumikenkäretki Kontiorannassa onnistuttiin toteuttamaan. Retkellä lumi-

kenkäiltiin Höytiäisen vanhaa rantaviivaa pitkin, noustiin Kontioniemen korkeimmille kukkuloille ja 

katseltiin Höytiäistä uudesta näkökulmasta. Retken veti Reijo Lindroos. 

 

Lumikenkäretki Kuhasalossa toteutettiin Itä-Suomen yliopiston virkistysiltapäivän merkeissä yhteis-

työssä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Retken vetivät Tuula Turunen ja Annu Pääk-

könen. Kuhamaja, jota isännöi Pentti Karttunen, toimi tukikohtana. 

 

Kolmas lumikenkäretki tehtiin Pyhäselän Elovaaraan Matti Eskelisen johdolla. 

5 Patikkaretket ja päivä- ja iltaretket 
 

Lähiretki kulki Ylämyllyn kinttupolulla. Polku kulki pitkin helposti käveltäviä polkuja, metsäteitä ja 

kyläteitä. Kaunis kevätsää suosi retkeä. Retken veti Maija Penttinen. 

 

Tiilikkajärven kansallispuistoon tehtiin bussi- ja patikkaretki. Ilkka ja Päivi Raittila vetivät retken. 

 

Lintujen kevätmuuton seuraamisen merkeissä tehty retki suunnattiin Joensuun lähiympäristön hy-

ville lintupaikoille varhaisena toukokuun aamuna. Retki toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan 
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Lintutieteellisen yhdistyksen kanssa, ja sen veti Harri Hölttä. Retkeä oli edeltänyt valokuva- ja tee-

maillan alustus lintujen kevätmuutosta. 

 

Juhannuksen vietto Patvinsuon kansallispuistossa sisälsi patikointia niin Suomunjärven ympärysrei-

tillä, Teretin lintutornilla kuin Surkansuolla juhannusaattona ja juhannuspäivänä. Retken järjestelyt 

hoiti Hannu Melin. Osa retkeläisistä tutustui Suomunjärveen meloen. 

 

Elokuussa tehtiin päiväretki Koivusuon luonnonpuistoon ja Hattuvarassa sijaitsevaan Makkolan mu-

seotilaan.  Retken vetäjinä toimivat Heikki Peltola, Hilkka Nissinen ja Aarno Pitkänen. 

 

Kuutamoretkelle Kuhasalossa osallistui ennätyksellisen monta retkeilijää, 80 henkeä. Osaselityk-

senä suureen suosioon oli uusien vaihto-opiskelijoiden kiinnostus tutustua Joensuuhun täysikuun 

aikaan. Ilkka Raittila veti retken.  Sen sijaan koko perheen ulkoilutapahtumaa Kuhasalossa ei onnis-

tuttu toteuttamaan vetäjäpulan takia.  

 

Lintujen syysmuuttoa käytiin seuraamassa Rääkkylän Oravilahden uudella lintutornilla. Retken jär-

jestelyistä vastasi Maija Penttinen, ja retken oppaana toimi Harri Hölttä. 

 

Perinteinen ruskavaellus Kolille toteutettiin loistavan syyssään vallitessa, ja sen järjestelyvastuusta 

huolehti Future Club.  

 

Lähiretki Mehtimäen puulajipuistoon peruttiin vetäjän äkillisen esteen takia eikä tilalle onnistuttu 

saamaan ketään.  Harpatinvaaran kierrokselle Enossa ei ollut osallistujia Joensuun Ladusta, vaan 

retkellä oli Enon latulaisia.  Myöskään Ilomantsin uuden yhdysreitin raivaukseen ei Joensuusta läh-

tenyt ketään. Risut ja muut esteet saatiin kuitenkin poistetuksi Pogostan Ladun jäsenten voimin. 

 

Sydän- ja polkuretki suunnattiin Ruunaalle, ja osallistujia oli useampi bussillinen. Retki järjestettiin 

totuttuun tapaan Pohjois-Karjalan Sydänpiirin kanssa. Retken vetäjinä toimivat Riikka Turunen ja 

Pirjo Saukkonen. 

 

Lähiretkien sarja kertomusvuonna päättyi Höytiäisen kanavan varteen tehdyllä päiväpatikkaret-

kellä. Sen veti Liisa Oura. 

 

Syksyn viimeinen Ladun patikkaretki tehtiin marraskuun lopussa Patvinsuolle. Retken veti Eero 

Oura. 

6 Vaellukset 
 

Joensuun Ladun talvivaelluksella käytettiin yhteistä Kilpisjärven kyytiä retkeilykeskukseen majoit-

tuvien kanssa. Vaeltajat suuntasivat Kilpisjärveltä kolmen valtakunnan rajapyykin kautta Norjan ja 

Ruotsin tuntureille. Suuret tunturit ja vaihtelevat säät seurasivat vaeltajia. Vaelluksella oli sekä ko-

keneita talvivaeltajia että ensikertalaisia. Ladun uudet ahkiot olivat käytössä ensimmäistä kertaa. 

Vaelluksen veti Eero Oura. 
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Kevätvaellus Susitaipaleelle toteutettiin Eero Ouran vetämänä. Retkeen kohdistui odotettua vähäi-

sempi kiinnostus. 

Herajärven kierroksen pohjoinen osa vaellettiin naisten kesken kahden päivän mittaisena kierrok-

sena. Retkellä oltiin kevein kantamuksin mökkimajoituksen ansiosta. Reitin nousut ja laskut takasi-

vat kuitenkin riittävästi rasitusta useimmille. Retken veti Sirkka-Liisa Kolehmainen. 

 

Kesävaellus Hetasta Pallastunturille tehtiin poikkeuksellisen helteisessä säässä. Vaelluksen vetivät 

Maija Penttinen ja Sirkka-Liisa Kolehmainen. 

7 Pyöräily 
 

Edellisenä vuonna viritetty pyöräily Joensuun Ladun toimintamuotona sai myönteistä palautetta ja 

niinpä pyöräilytoimintaa jatkettiin. Uutena pyöräilytapahtumana viriteltiin ”Pyöräillen konserttiin” 

–tapahtuma, jossa pyöräiltiin Joensuusta Kontiolahden vanhaan pappilaan viettämään keväistä mu-

siikki-iltapäivää. Retki tehtiin yhteistyössä Enon Ladun kanssa, ja Enosta tuli toinen pyöräilijäryhmä. 

Palaute oli kovin myönteinen. Retken järjestäjä oli Liisa Oura. 

 

Juhannuksen viettoon Patvinsuon kansallispuistoon pyöräili muutama reipas latulainen, mutta 

matka, satakunta kilometriä suuntaansa, lienee koettu liian vaativaksi, jotta se olisi saanut suurem-

man joukon pyöräilemään. Pyöräretki Petkeljärven kansallispuistoon koki osallistujakadon luulta-

vasti samasta syystä, eikä retkeä järjestetty. 

 

Sen sijaan Ahvenisen kierrolla, toisella yhteispyöräilyllä Enon Ladun kanssa, oli osallistujia. Enon 

Latu isännöi tapahtumaa. 

 

Alkusyksyn iltapyöräilynä ajeltiin Niittylahden Hopealahteen, missä saunottiin ja evästeltiin ja pa-

lattiin Joensuuhun pimeän laskeutuessa. Pyöräilijöiden jonoa veti Hannu Melin. 

 

Koska huomattiin, että Joensuun Ladussa on niin työmatka- kuin muitakin pyöräilijöitä, päätettiin 

lähteä mukaan leikkimieliseen kilometrikisaan Joensuun Ladun joukkueena. Joukkueemme pyöräili 

18 000 kilometriä, ja vastaavasti säästi 1257 litraa bensiiniä.  Kisan yhtenä tavoitteena olikin ympä-

ristöä säästävämpi toiminta. Kisassa oli mukana kaikkiaan 2 438 joukkuetta ja 30 000 polkijaa, joten 

sijoituksemme oli siihenkin nähden kunniakas 269:s. 

 

Risto Paanala osallistui pyöräilyseminaariin ja toimi etupyöräilijänä kaupunkipyöräilyssä. Ilkka Rait-

tila osallistui valtakunnalliseen pyöräilyviikon avaustapahtumaan.  

8  Melonta, soutu ja muu vesiliikunta 
 

Melonnan alkeiskurssilla opettajina toimivat Eero Oura ja Jaana Kalajoki.  

 

Kesän ensimmäinen melontaretki Viinijärvelle muutettiin kovan tuulen vuoksi melontaretkeksi 

Höytiäisen kanavalle. Sen vetivät Jaana Kalajoki ja Jorma Vepsäläinen. 
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Suomi meloo- kanoottiviestin melontareitti oli Joensuusta Heinolaan, mikä erityisesti innosti Joen-

suun Ladun jäseniä osallistumaan viestiin. Erityisen mukavaa oli, että enemmistö melojista oli mu-

kana ensimmäistä kertaa ja sai kokea kanoottiviestin omalaatuisen tunnelman melottaessa yötä 

päivää halki hienojen järvien. Joukkueen kipparina toimi alkumatkan ajan Ilkka Raittila ja loppumat-

kan Kirsi Karjalainen. Joensuun Ladun joukkue voitti melontaviestin joukkueiden välisen maskotti-

kisan Julle Juhannuspeura-maskotillaan, jonka oli tehnyt Saara Immonen. 

 

Pitkä melontaretki suunnattiin keskiselle Saimaalle Punkaharjun, Savonlinnan ja Sulkavan vesille. 

Kokemus pitkästä vesiretkeilystä oli useimmille osallistujille uusi. Melontaretken veti Eero Oura. 

 

Kesälahden Urheilijoiden järjestämälle Sarvisalon ympärimelonnalle Pyhäjärvellä lähti vain yksi me-

loja Joensuun Ladusta. 

 

Sen sijaan luostarimelonta Juojärvellä Outokummun Pitkästälahdesta Heinäveden Valamoon ja ta-

kaisin toteutui runsaslukuisena kenties suosiollisen sään ja kulttuurihistoriallisen kiinnostavuutensa 

ansiosta. Retken veti Katri Tiainen ja järjestelyistä huolehti Ilkka Raittila. 

 

Melontasuunnistus Petkeljärvellä peruutettiin vähäisen kiinnostuksen vuoksi, mikä oli yllättävää, 

sillä edellisvuonna melontasuunnistus sai huomattavan suosion. 

 

Iltamelontaretki Höytiäisen kanavalle tehtiin Liisa Ouran vetämänä. 

 

Syksyn viimeinen melontaretki eli kuutamomelonta toteutettiin illalla ja iltayöllä Kuoringalla. Sää 

oli aluksi sateistakin sateisempi eikä kuutamosta ollut havaintoa. Maatauon aikana sää kuitenkin 

selkeni, ja paluumatkalla nähtiin jo häivähdys kuutamosta. Liisa Oura, Ilkka Raittila ja Jari Rouvinen 

huolehtivat järjestelyistä. 

 

Melontakauden vihonviimeiseksi päätteeksi marraskuussa Joensuun Latu oli mukana juhlistamassa 

uuden Sirkkalan sillan avajaisia sillan päältä ja alta. Useita Ladun pyöräilijöitä ja kävelijöitä ylitti sil-

lan ensimmäisten joukossa, ja melojamme Eero Oura alitti kolmen muun melojan kanssa sillan hyy-

tävässä tuulessa ja sakeassa lumipyryssä. 

 

Kirkkovenesoutajat harjoittelivat Future Clubin järjestämillä souduilla kahdesti viikossa kesäkauden 

aikana. Useat latulaiset osallistuivat varsin säännöllisesti harjoituksiin. Yhdyshenkilönä toimi Toivo 

Turunen. 

 

Pogostan Ladun järjestämään avovesijuoksutapahtumaan osallistui Joensuun Ladusta yksi henkilö. 
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9  Valokuva- ja teemaillat 
 

Suosittuja valokuva- ja teemailtoja järjestettiin myös vuonna 2014. Niiden aiheet ja esittäjät olivat: 

 

 TEEMA ESITTÄJÄT 

1.  Talviretkien taikaa Tarja Makkonen, Martti Sivonen, Alpo 

Juvonen 

2.  -Mongolian ja Gobin autiomaan vaellukset 

- Lintujen kevät 

Eero Oura 

Harri Hölttä 

3. Pohjois-Karjalan itärajan retkeilyreitistön ke-

hittämissuunnitelmat ja nykytila 

Keijo Koskinen 

Eero Oura 

4. Kuvia Joensuun Ladun pitkiltä vaelluksilta 

v 2014 

Kari Varonen, Pentti Leskinen, Sirkka-

Liisa Kolehmainen, Maija Penttinen 

5. Kaukoretkiä etelässä ja pohjoisessa 

- Pyöräretki Itä-Timorissa 

- Hiihtoretki Grönlannin Qaanaaqiin  

 

Mike Miikkola, Kimmo Kirves 

Eero Oura 

10  Kuhamaja ja Kuhasalo 
 

Kuhasalossa sijaitsevan, Joensuun Ladun omistaman Kuhamajan käyttö vakiintui.  Majan varustusta 

parannettiin edelleen, majaa kunnostettiin, puusee maalattiin, ja majan yhteyteen rakennettiin 

uusi puuliiteri. Kuhamajan talkoista huolehti Martti Ossi ammattitaitoisine vapaaehtoisjoukkoi-

neen. Kuhamajan käyttö liki kaksinkertaistui. 

  

Kuhasalon hoito- ja käyttösuunnitelmasta annettiin vuoden alussa lausunto ELY-keskukselle. Useat 

lausunnossa ja edellisvuonna tehdyistä ehdotuksista Kuhasalon kehittämistoimista ovat johtaneet 

toimiin. Kuhasalon parkkipaikalle johtavaa tietä on kunnostettu, pysäköintialuetta on laajennettu, 

nuotiopaikat on kunnostettu, maanalainen jätesäiliö on rakennettu ja pitkokset on viety Kuhasalon 

itärannan polun märille paikoille.  

11  Talviretkien taikaa - näyttely ja talvivarusteiden kirpputori 
 

Joensuun Latu järjesti tammikuun alussa talviretkiaiheisen näyttelyn Joensuun pääkirjastoon, jossa 

oli esillä aiheeseen liittyviä kirjoja, kuvia, esineitä, varusteita ja varusteluetteloita.  Näyttelyn yhtey-

dessä oli mahdollisuus äänestää omia talviretkiaiheisia suosikkikirjojaan. Näyttely ja kirjaäänestys 

saivat huomiota myös mediassa. Suosituimmat talviretkiaiheiset kirjat olivat:  

 Pohjois-Karjalan vaellusreittiopas, Katri Vuorjoki ja Pekka Virtamo, 2004 

 Itäkairan prinsessa, Yrjö Teeriaho, 2013 

 Taikatalvi, Tove Jansson, 1958 

 

Näyttelyn järjesti Liisa Oura, ja lumikenkäilyosuudesta vastasi Matti Eskelinen. 
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Lykynlammen ulkoilumajalla järjestettiin retkeilyvarusteiden kirpputori, jossa varusteet vaihtoivat 

vauhdilla omistajia.  Kirpputorin järjestivät Martti ja Maija Sivonen ja Liisa Oura. 

12  Ulkoilun olosuhdetyö, maankäytön suunnittelun seuranta sekä 

kannanotot 
 

Maankäytön suunnittelua seurattiin aktiivisesti etenkin Joensuun kaupungin alueelta. Joensuun 

kaavoittajilta tuli sähköpostitse mielipide- ja lausuntopyyntöjä uusien kaavojen osallistumis- ja ar-

viointisuunnitelmista, kaavaluonnoksista ja -ehdotuksista. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. 

vaihe oli myös Ladulle tärkeä. Eero Oura osallistui maakuntakaavan 4. vaiheen ohjausryhmän työ-

hön. Liperin ja Kontiolahden kaavoitusta seurattiin internet-infon kautta. Ilomantsin itärajan retkei-

lyreitistöön sisältyviin Kulkijan polun ja Pogostan kierroksen muotoiluun Latu osallistui aktiivisesti. 

 

Joensuun Ladun kannanotot koskivat latu-, ulkoilu- ja retkeilyreitistöjä sekä virkistysalueita. Lau-

sunnoissa ja mielipiteissä huomio kiinnitettiin virkistysalueiden merkitykseen ihmisten hyvinvoin-

nille, virkistysalueiden ja reitistöjen saavutettavuuteen, reitistöjen turvallisuuteen, jatkuvuuteen ja 

verkostomaisuuteen sekä tarpeellisen varustukseen kuten liikenteen eritasojen, tauko- ja rantau-

tumis- ym. paikkojen rakentamismahdollisuuksiin. Virkistysalueiden osalta tuotiin lisäksi esille tär-

keinä niiden väliset viheryhteydet. 

 

Eero Oura osallistui maakunnallisen retkeilyportaalin laatimiseen, joka julkaistiin loppuvuodesta 

osoitteessa outdoors.visitkarelia.fi. Eero Oura teki portaaliin reittikuvaukset Jaamankierroksesta ja 

Kolin polusta edellisen vuoden Itärajan retkeilyreitistön kuvauksien lisäksi. Lisäksi Eero oura teki 

reittiluokituksen ja kommentoi Varpasalon patikointipolkua ja Apajalahden luontopolkua.  

13  Viestintä 
 

Kertomusvuoden tapahtumista tiedotettiin jäsenille kahdella jäsentiedotteella, joulukuun lopulla 

2013 ja elokuussa 2014. Lisäksi tapahtumista tiedotettiin sähköpostiviesteillä, sanomalehti Karjalai-

sen ”tapahtumia”-palstalla ja lehti-ilmoituksilla Karjalaisessa ja Karjalan Heilissä sekä luonnollisesti 

Joensuun Ladun verkkosivuilla.  Joensuun Ladun eri henkilöt esiintyivät Yle Pohjois-Karjalan radi-

ossa useita kertoja.  Ladun tiedottajana toimi vuonna 2014 Eila Partanen.  

 

Joensuun Ladun tapahtumista toimitettiin aineistoa myös Suomen Ladun tapahtumakalenteriin ja 

monien julkaisijoiden kalentereihin.   

 

Ladulla oli oma Facebook –sivusto. Yhdistys oli myös mukana Pohjois-Karjalan yhdistykset -nimi-

sessä julkisessa Facebook -ryhmässä, johon oli liittynyt vuoden 2014 lopulla 202 yhdistystä. 

 

Yhdistyksen verkkosivut olivat hyvin ajan tasalla. Palaute nettisivuista oli pääsääntöisesti myön-

teistä. Nettisivujen pääkäyttäjä oli Risto Paanala.  
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Kertomusvuoden aikana yhdistyksen verkkosivuista tehtiin kävijälaskurin mukaan yhteensä 93 151 

kyselyä, joista etusivulle 20 100 kpl. Seuraavat muutamat tunnusluvut vuodelta 2014 kertovat 

www-sivujen käyttöaktiivisuudesta ja tavoista: 

 

 Suurin kyselymäärä pvm 20.1.2014 / 690 kpl 

 Kalenteriin 7 968 kyselyä 

 Jäsenet 8512 kyselyä 

 Varusteet 11 464 kyselyä 

 Talvi 14 308 kyselyä 

 Kesä 11 826 kyselyä 

 Lappi 7 514 kyselyä 

 Vesillä 7 556 kyselyä 

 Lapset 1 804 kyselyä 

 Sidoksia 1 515 kyselyä 

 

Joensuun Latu esitteli toimintaansa Itä-Suomen yliopiston uusien opiskelijoiden tietotorilla. Ulko-

maalaisten opiskelijoiden kiinnostus toimintaan on ollut niin suurta, että Ladun verkkosivulle on 

tehty englanninkielinen esittely ja toimintakalenterin englanninkielinen versio. Liisa Oura hoiti 

nämä. 

 

Joensuun Latu oli edustettuna lukuisissa muissakin tilaisuuksissa ja toimitti lisäksi aineistoa toimin-

nastaan useille tahoille kertomusvuoden aikana. 

14  Joensuun Ladun retkeilyvarusteet  
 

Joensuun Latu ylläpiti, kunnosti ja kehitti retkeilyvarusteita jäsenkuntansa iloksi. Ladulla oli kaksi 

varustevarastoa, lisäksi kajakkeja säilytettiin Hasaniemessä venevajasta vuokratuilla paikoilla. 

 

Uusina varusteina hankittiin kaksi Paljakka-ahkiota, yksi Expedition-ahkio ja viidet lasten lumiken-

gät. Melontakalustoa kasvatettiin yhden Atlantic-kajakkiyksikön verran.  Vanhempi kajakkikaksikko 

siirrettiin Patvinsuon opastuskeskuksesta lainattavaksi.  

 

Lainausten määrä kasvoi jonkin verran.  Eniten kasvua oli kajakkilainauksissa, jotka liki kaksinker-

taistuivat edellisvuodesta.  Etenkin kajakkikaksikko Inari oli ahkerasti vesillä.  Muista varusteista 

varsinkin teltat olivat suosittuja.  

 

Varustevaraston vastuuhenkilönä toimi Martti Ossi ja kajakkivaraston vastuuhenkilönä Ilkka Rait-

tila. 
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15  Tunnustukset, muistamiset 
 

Tyyne Laitiselle luovutettiin Joensuun Ladun standaari kiitoksena hänen pitkäaikaisesta ja ansiok-

kaasta toiminnastaan Joensuun Ladun johtokunnassa ja erityisesti Lykynlammen kahvion hoidossa. 

Hän hoiti mm. talkoolaisten rekrytointia ja perehdyttämistä. 

 

Kiitoksena kuluneen vuoden aikana tehdystä vapaaehtoistyöstä järjestettiin talkoolaisille kiitosillal-

linen.  

16   Yhteistyö 
 

Yhteisiä tapahtumia Joensuun Ladulla oli Puijon, Enon ja Pogostan latuyhdistysten kanssa sekä Fu-

ture Clubin kanssa.  Melontatoiminnassa jatkettiin yhteistyötä koulutuksen, retkien ja kalustoyh-

teistyön merkeissä Joensuun Kauhojien kanssa.  

 

Yhteistyö Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa aloitettiin Niittylahden opiston opiskeli-

joiden työssäoppimis- ja näyttöpaikkojen järjestämiseksi. Yhteistyö Pohjois-Karjalan Liikunnan 

kanssa oli tiivistä työllistämishankkeen tiimoilla.  Koulutusyhteistyö OK-opintokeskuksen kanssa 

aloitettiin. Vuoden lopussa yhdistys liittyi Veneilykouluun, joka toimii vesillä liikkumisen koulutuk-

sen yhteenliittymänä. 

 

Yhteistyö opiskelijaliikunnan kanssa jatkui yhteisten tapahtumien järjestämiseksi.  

 

Risto Paanala osallistui Suomen Ladun kevätliittokokoukseen ja Ilkka Raittila syyskokoukseen.  

Joensuun Latu kuului Suomen Latuun ja Savo-Karjalan latuyhdistykseen ja oli jäsenenä Pohjois-Kar-

jalan Liikunta ry:ssä.  

17 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 varajäse-

net.  

 

Toiminnan tukiranka oli vapaaehtoistoiminta. Uusia vapaaehtoistoimijoita saatiin lisää. 

 

Joensuun Ladun kevätkokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös vuo-

delta 2013 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Sääntömääräisessä syyskokouksessa hyväk-

syttiin Joensuun Ladun toimintasuunnitelma vuodelle 2015 ja valittiin puheenjohtaja ja jäsenet uu-

deksi kaksivuotiskaudeksi sekä varajäsenet vuodeksi erovuoroisten tilalle.  

 

Johtokunta piti 10 kokousta. Johtokunnan kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava: 
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TEHTÄVÄ HENKILÖ 

Puheenjohtaja Liisa Oura 

Varapuheenjohtaja, turvallisuusvastaava Ilkka Raittila 

Sihteeri, taloudenhoitaja Kirsi Karjalainen 

Jäsenet Tyyne Laitinen, Hannu Melin, Eero Oura, Eila 

Partanen, Maija Penttinen, Martti Ossi 

Varajäsenet Risto Paanala, Tuula Turunen 

 

Johtokunnan ulkopuolella tärkeä tehtävä oli lasten toiminnan ohjaaja Sanna Kaarella ja lasten toi-

minnan ohjaajien kouluttaja Eija Sollolla.  

18  Talous 
 

Joensuun Ladun toiminnan rahoitus perustui jäsenmaksuihin ja Lykynlammen ulkoiluvajan kahvion 

tuottoon. Tukea koulutustapahtumiin saatiin opetus-  ja kulttuuriministeriöltä ja OK-opintokeskuk-

selta. 

19  Tilastot Joensuun Ladun toiminnasta 2014 

19.1 Tapahtumat, niiden ajankohdat ja osallistujamäärät vuonna 2014 
 

PVM TAPAHTUMA OSALLISTUJIA 

 Hiihtotapahtumat  

11.1. Aikuisten hiihtokoulu 18 

8.2. Umpihankihiihto Ritojärvellä 11 

4.1. Umpihankihiihto lähiretkenä 5 

18.1. Umpihankihiihto lähiretkenä 4 

1.2. Umpihankihiihto lähiretkenä 9 

15.2. Soihtuhiihto Lykynlammella 200 

16.3. Kuhamajan ulkoilutapahtuma 100 

29.3.-5.4. Kilpisjärven hiihtoviikko 24 

6.-13.12. Ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä 32 

28.2. Koehiihto Susitaipaleella 2 

 Yhteensä 405 

3.1.-15.3. Lykynlammen kävijät (arvio) 11 000 

   

 Lasten ja nuorten tapahtumat  

18.-19.1. Muumien hiihdonohjaajakurssi 20 

8.-9.2. ja 15.-16.2. Muumien hiihtokoulu 4 x 13 52 

 Yhteensä 72 
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 Lumikenkäily  

9.2. Lumikenkäretki Kontioniemessä 11 

22.2. Lumikenkäretki Elovaaraan 10 

18.2. Opiskelijoiden lumikenkäily Kuhasalossa 19 

 Yhteensä 40 

 Patikkaretket (päiväretket)  

17.5. Ylämyllyn kinttupolut 18 

24.5. Lintujen kevätmuuton seurantaretki 4 

14.6. Tiilikkajärven kansallispuistoretki 20 

20.-22.6. Juhannuspatikkaretket Patvinsuolla 7 

30.8. Koivusuon luonnonpuisto ja Makkolan museo-

tila 

30 

9.9. Kuutamoretki Kuhasalossa 90 

28.9. Lintujen syysmuuton seurantaretki 14 

13.9. Kolin ruskavaellus 93 

27.9. Sydän- ja polkuretki Ruunaalle 70 

1.11. Retki Höytiäisen kanavan varteen 20 

22.-23.11. Rospuuttoretki Patvinsuolle 14 

 Yhteensä 380 

   

 Vaellukset  

29.3.-5.4. Hiihtovaellus Kilpisjärvi-Norja-Ruotsi-Kilpisjärvi 10 

7.-8.6. Naisten vaellus 8 

29.-31.5. Susitaival 3 

2.-9.8. Kesävaellus Hetta-Pallas 7 

 Yhteensä 28 

   

 Pyöräily  

18.5. Pyöräillen konserttiin 17 

20.-22.6. Pyörällä Patvinsuolle 2 

30.8. Ahvenisen kierto 4 + Enosta 10 

2.9. Iltapyöräily Hopealahteen 8 

toukokuu-syyskuu Kilometrikisan Ladun joukkue 14 

 Yhteensä 45 

   

 Melonta, soutu ja muu vesiliikunta  

20.5., 27.5.,3.6. Melonnan alkeiskurssi 10 

29.5. Melontaretki Höytiäisen kanavalle 7 

7.-14.6. Suomi meloo-viesti 10 

28.6.-6.7. Melontaretki keskiselle Saimaalle 7 

9.8. Luostarimelonta 10 

28.8. Iltamelontaa Höytiäisen kanavalla 4 



 
 

14 
 

12.9. Kuutamomelonta Kuoringalla 10 

14.5.-17.8. Kirkkovenesoutu (2 x 10 x 4) 80 

29.6. Avovesijuoksu  1 

19.7. Sarvisalon kierto 1 

 Yhteensä 130 

   

 Valokuva- ja teemaillat  

13.1. Talviretkien taikaa 47 

17.3. Mongolian ja Gobin vaellukset, lintujen kevät 45 

14.4. Pohjois-Karjalan itärajan retkeilyreitistö 40 

13.10. Joensuun Ladun pitkien vaellusten kuvat 54 

10.11. Kaukoretkiä etelässä ja pohjoisessa 

- Pyöräretki Itä-Timorissa 

- Hiihtoretki Qaanaaqissa 

65 

7.5. Uusien jäsenten ilta 14 

 Yhteensä 254 

   

 Muut tapahtumat  

7.-18.1. Talviretkien taikaa-näyttely 400 

11.-12.1. Retkeilyvarusteiden kirpputori 100 

25.-26.4. Retkiruokakurssi 7 

6.9. Geokätköilykoulutus 9 

2.12. Talkoolaisten kiitospäivällinen 64 

 Yhteensä 580 

   

 YHTEENSÄ 12 999 

 

19.2 Kaavoja ja suunnitelmia koskevat kannanotot 
 

Yhdistys antoi vuoden aikana seuraavat kaavoja ja suunnitelmia koskevat kannanotot: 

 Kommentit Pohjois-Karjalan Ely-keskukselle Kuhasalon hoito- ja käyttösuunnitelmasta 15.1.2014 

Kuhasalon hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt tavoitteet monimuotoisen ja monipuo-

lisen luonnonympäristön säilymiseksi sekä Kuhasalon virkistyskäyttömahdollisuuksien pa-

rantamiseksi olivat hyvät.  

 Mielipide Joensuun kaupungin tekniselle virastolle 16.4.2014 viherkaavan luonnoksesta sekä sii-

hen liittyvästä selostusluonnoksesta. 

Kannanotossa painotettiin viherkaavan esityksen selkeyttä sekä virkistys- ulkoilualueille 

menevien viheryhteyksien monipuolisuutta. 

 Lausunto Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikölle 7.6.2014 Noljakassa olevan Koivuvaa-

ran  tilan asemakaavan muutoksen vireilletulovaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  
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Esillä ulkoilureitistöverkoston (pyöräily, jalankulku, hiihtäminen) turvalliset yhteydet ja ole-

massaolevien viher-, virkistys- ja suojelualueiden säilyttämistä mahdollisimman kokonai-

sina sekä perinteen säilyttäminen. 

 Vastaus Joensuun kaupungin maankäytön suunnittelijalle 26.6.2014 Repokallion asemakaavaa 

koskevaan kyselyyn: "Kaavamuutoksen yhteyteen on tarkoitus kerätä tietoa ja ideoita mihin asi-

oihin aluetta käytetään ja mihin sitä voitaisiin käyttää tulevaisuudessa." 

Repokallion alueesta pitäisi kehittää, suunnitella ja rakentaa koko perheen virkistys-, lii-

kunta-harrastus- ja kuntoilualue. 

 Mielipide Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikölle 10.7.2014 Reijolan ja Karhunmäen vä-

lillä olevan Haapajoen meluvallin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Ladun esityksenä asemakaava-alueen laajentaminen niin, että (vanhan) Lappeenrannan-

tien kanssa risteävän ulkoilureitin eritasoristeyksen voi kaavassa vahvistaa. 

 Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle 3.9.2014 Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vai-

heen luonnoksesta 

Suomen Latu ry delegoi lausunnon antamisen Joensuun Latu ry:lle. Lausunto valmisteltiin 

yhteistyössä Suomen Ladun ja Pohjois-Karjalan muiden latuyhdistysten kanssa. 

Lausunnossa painotettiin rantojen merkitystä virkistyksen lähteinä. Yhdistys oli tyytyväinen 

esitettyihin virkistysaluemerkintöihin, erityisesti Jaamankankaan MU-1 ratkaisuun. Viher-

yhteystarpeisiin ehdotettiin muutamia lisäyksiä, jotka osittain jatkuvat Joensuun  

kaupunkiseudun ulkopuolelle. 

 Lausunto Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikölle 3.9.2014 Papinkankaan työpaikka-alu-

een asemakaavaluonnoksesta 

Lausunnossa ilmaistiin tyytyväisyys kyseessä olevaan asemakaavaluonnokseen, koska  tär-

keät ulkoilureittiyhteydet Karhunmäestä Iiksenvaaralle säilyvät katkeamattomana ja tur-

vallisena. 

 Lausunto Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikölle 8.9.2014 Kainulan asemakaavan ja 

asemakaavan muutoksen luonnoksesta 

Luonnosalueen halkaisee ulkoilureitti, joka verkostoituu pohjoiseen Karhunmäelle ja Repo-

kallion ulkoilualueelle sekä etelän suuntaan Reijolan ja Niittylahden reitistöihin. Yhditys 

esitti, että em. ulkoilureitti merkittäisiin Haapajoen kohdalla vanhan rautatiepenkan pai-

kalle ja Haapajoen yli tulisi siltamerkintä. Mulonniementielle ehdotettiin alikulkumerkintää 

rautatien itäpuolelle.  

 

Lisäksi vuoden aikana olivat esillä seuraavat kaavavalmistelut, joista Joensuun Ladulla ei ollut huo-

mauttamista:  

 Iiksenvaaran – Ketunpesien - Papinkankaan osayleiskaavaehdotus 

 Heinävaaran osayleiskaavan luonnos- (8.5.-9.6.2014) ja ehdotusvaiheet (nähtävillä 13.11.-

15.12.2014).  

 Liperin kunnan Ylämyllyn lampien osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaava-

luonnossuunnitelmat (2.6.2014) valmisteluvaiheen kuulemista varten. 
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19.3 Yhdistyksen osallistuminen tapahtumiin 
 

Yhdistys oli mukana tai yhdistyksellä oli edustus seuraavissa tapahtumissa vuoden aikana: 

 

TAPAHTUMA YHDISTYKSEN EDUSTAJA 

Karjalan liikuntaviikot Ilkka Raittila 

Reiteistä Traileiksi-hanke Eero Oura 

Pyöräilyseminaari ja Joensuun kaupunkipyöräily Risto Paanala 

Pyöräilyviikon valtakunnallinen avaustapahtuma Ilkka Raittila 

Visit Karelia-retkeilyportaalityöryhmä Eero Oura 

Itä-Suomen yliopiston tietotori uusille opiskeli-

joille 

Liisa Oura 

Fennoskandian Vihreä vyöhyke-seminaari Eero Oura 

Patvinsuon kansallispuiston käyttö-ja hoitosuunni-

telmaa valmisteleva työryhmä 

Tuula Turunen (Patvinsuon kansallis-

puiston opastuskeskuksen edusta-

jana) 

Seminaari koulujen ja yhdistysten yhteistyöstä  Liisa Oura 

Outdoors.visitkarelia.fi-portaalin avajaiset Risto Paanala 

Joensuun veneilykoulu Eero Oura 

Pohjois-Karjalan järjestötietopalvelu Risto Paanala (viestintä) 

 

19.4 Talviretkien taikaa –yleisöäänestyksen lista 
 

Talviretkien taikaa –näyttelyn yleisöäänestyksen ”kymmenen kärjessä” –lista oli: 

 Pohjois-Karjalan vaellusreittiopas, Katri Vuorjoki ja Pekka Virtamo, 2004 

 Itäkairan prinsessa, Yrjö Teeriaho, 2013 

 Taikatalvi, Tove Jansson, 1958 

 Lumen taju, Peter Hoeg, 1993 

 Yön ja jään matka, Fridtjof Nansen, 1954 

 Revontulet, Martti Rikkonen, 1998 

 Herkutellen luonnossa, Raija Hentman, 2013 

 Vaeltajan opas, Jouni Laaksonen, 2008 

 Tunturit puhuvat, Erno Paasilinna, 1963 

 Retkeilijän kansallispuistot, Jouni Laaksonen, 2012 

 

 

Joensuussa 17.3.2015 

 

Johtokunnan puolesta 

 

 

Liisa Oura  Kirsi Karjalainen 

puheenjohtaja sihteeri 


