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TOIMINTAKERTOMUS 2020  
 

YLEISTÄ 
Vuosi 2020 oli Heinolan Ladun 50. toimintavuosi. Juhlavuoden varalle oli kaavailtu ohjelmaa, 

jossa jokainen isoista tapahtumista olisi ollut myös juhtatapahtuma. Kaikki jäsenet ja 

sidosryhmät oli tarkoitus näin kutsua osallistumaan yhteiseen juhlavuoteen. Tammi- ja 

helmikuun talvitapahtumia peruutti lumen puute. Maailmanlaajuinen viruspandemia ja sen 

aiheuttamat kokoontumisten rajoitukset romuttivat suunnitelmat maaliskuun alusta vuoden 

loppuun. Heinolan Latu otti vastuullisesti huomioon koronantorjuntaohjeet. Suuria 

massatapahtumia ei järjestetty lainkaan, ja pienryhmien kokoontumiset ja kokoukset 

järjestettiin kulloinkin voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia noudattaen. 

 

Heinolan Latu ry:n tavoite oli toteuttaa Suomen Ladun kiteyttämää perustehtävää: 

Edistämme kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuoden-

aikoina. Haluamme, että kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta.  

 

Toiminta oli vielä tämän vuoden jaettu kolmeen painopisteeseen: ULKOLE, OSALLISTU ja 

VAIKUTA.  

 

Ulkoile-teemalla kehitimme lajiryhmien toimintaa. Osallistu-teemalla jatkoimme jäsenkunnan 

aktivoimista viestinnällä ja henkilökohtaisilla kontakteilla. Talkootoiminta kohdistui etenkin 

lähiseudun polkuverkoston kehittämiseen. Vaikuttajana yhdistyksen edustajat olivat mukana 

kaupungin ja eri järjestöjen liikuntaa edistävien hankkeitten suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 

VUODEN 2020 TOIMINTA 
 

Ulkoilu 

 

Hiihto Suksien huolto-, voitelu- ja neuvontapalvelu toimi Peltosen suksitehtaan asianmukaisissa 

tiloissa neljä kertaa. Asiakkaita oli niukasti, koska kotimaisemissa ei ollut lunta ja Lapin 

ryhmämatkat oli peruutettu. Koululaisten suksia huollettiin. 

 

Raviksen viestihiihdon järjestelyvastuu oli Heinolan Iskun Hiihtojaostolla. Ladun asiantuntija 

oli huolehtimassa ensiavusta ja turvallisuudesta ja latulaisten joukkue hiihtämässä. 

 

Surkeaa lumitilannetta parannettiin Raviksella yleisillä lumetustalkoilla. 43 hiihdon ystävää 

kolasi ja lapioi lunta yhteensä 129 tuntia ja pääsi sitten hiihtämään edes lyhyen kauden omalla 

hiihtostadionillamme. 

 

Pyöräily Perinteisen kaupunkipyöräilyn muotoa muutettiin. 10.6. – 31.7. Latumajan seinällä oli 

rantareitin kartta ja laatikossa vihko suoritusten merkitsemistä varten. Pyöräilijöitä oli tällä ja 

myös muilla reiteillä runsaasti, mutta merkintöjä vihkoon kertyi niukasti. 

 

Maastopyöräily 

 

Lasten maastopyöräilyryhmä kokoontui viisi kertaa. Tekniikka tuli tutuksi turvallisten 

ohjaajien opastuksella. Osanottajien määrä kasvoi kesän mittaan. Yleensäkin maastopyöräilyn 

suosio lisääntyi, kun sisäliikuntatilat suljettiin. 
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Kävely ja sauvakävely 

 

 Syksyn suurpatikka, Juustopolku jouduttiin valitettavasti peruuttamaan. Sunnuntain 

sauvakävely keräsi sateisena lokakuun päivänä polulle 10 henkilöä.  

 

Geokätköily  Geokätköilyä harrastettiin omatoimisesti, ilman kokoontumisia. 

 

Melonta Melonta oli vuoden kasvavia lajeja. Tutustu melontaan -tapahtumassa oli runsaasti osanottajia 

kokeilemassa tekniikkaa. Melontaryhmä teki kuusi retkeä lähikohtaisiin. Mukana vesillä oli 

vieraita Meloja ry:stä.  

 

Frisbeegolf Frisbeekausi oli pitkä, koska lumi ei harrastusta haitannut. Heittokertoja kertyi 27, ja 

osallistujien määrä oli kasvussa. Taidot kehittyivät harjoitusten myötä. 

 

Polkujuoksu Uutena lajina Ladun ohjelmaan tuli polkujuoksu. Osallistujien määrä ei alussa kohonnut 

kovinkaan suureksi, mutta ryhmä kokoontui sitkeästi seitsemän kertaa. 

 

Kirkkovenesoutu 

 

Heinolan Latu tuki Heinolan Yrittäjien kirkkovenehankintaa ja sai osakkaana mahdollisuuden 

myös veneen käyttöön. Kolme harjoituskertaa soudettiin. 

 

Perheet, nuoret, lapset 

 

 Perinteinen laskiaisrieha järjestettiin Latumajalla yhteisvoimin Heinolan Voimisteluseuran 

kanssa. Liukumäki oli saatu laskukuntoon, ja napakelkka pyöri. Osanottajien määrä jäi 70:een.  

 

Heinolan Ladun Kummiluokka Kailaan koulusta vietti Ystävänpäivää Latumajalla. Pihalla 

laskettiin mäkeä ja paistettiin makkaraa, sisällä pelattiin lautapelejä. Mukana oli oppilaita 

myös eritysluokilta. Syyskuussa luokka teki retken Sataojan luontopolulle. 

 

Muut jäsentapahtumat 

 

 Toukokuussa latulaiset kokoontuivat Latumajalle siivoustalkoisiin. Koska aika venytettiin 

useaan tuntiin, pihaa haravoitiin turvavälein. 

 

 Suomen Ladun valtakunnallinen teemayö Nuku yö ulkona toteutettiin Hevossaaressa, 

Mömmön uimarannalla. Jo tutuksi tullut leiripaikka Sulkavankoskella oli korona-rajoitusten 

vuoksi suljettu. 

 

Muut yhteistyökumppanien kanssa järjestetyt tapahtumat 

 

Korona-epidemian rajoitusohjeet estivät suunniteltujen tapahtumien toteuttamisen. 

 

Osallistuminen: Vapaaehtoistyö (omien tapahtumien lisäksi) 

 

Jäännosto Apajalahdelta päästiin nostamaan jäätä. Tilatut kuutiomäärät pystyttiin toimittamaan. 

 

Polku- ja maastopyöräreittien huoltotyöt 

 

Vaikka Juustopolku-MTB ja Juustopolku-patikka jouduttiin peruuttamaan, polkujen kunto 

tarkistettiin ja huoltotöitä tehtiin, mm. uusia siltoja rakennettiin. Polttopuita tehtiin sekä 

Latumajalle että Läpiän laavulle. 
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Uusi ulkoilureitti Rainio – Sulkavankoski 

 

Tämän suuren hankkeen eteen tehtiin mittava määrä talkootyötä. Latulaisten osuus oli 279 

tuntia, ja työryhmissä oli mukana myös tekijöitä Ladun ulkopuolelta. Viitoitus ennätettiin 

saada lähes valmiiksi. Työ jatkuu tulevana vuonna, Tornimäelle mm. pystytetään laavu. 

 

Messut ja näyttelyt, tiedotus 

 

Kaupungin messutapahtumat oli peruutettu. 

 

Tommola-talolla järjestettiin syksyllä kaupungissa tarjolla olevien harrastusten 

esittelytilaisuus. Latu osallistui. 

 

Heinolan Ladun tiedotuslehti Sivakka ilmestyi kerran ja sisälsi mm. vuoden ohjelman rungon. 

Kotisivuja ja Facebookia päivitettiin säännöllisesti. Jäsenille lähetettiin informaatiota tulevista 

tapahtumista myös sähköpostin välityksellä. Juhla-Sivakan julkaiseminen siirtyi 

kokoontumisrajoitusten vuoksi. 

 

Suomen Ladun suunnittelema personoitu jäsenesite toteutettiin omiin tarpeisiin Heinolan 

Ladun omilla teksteillä ja kuvilla. 500 esitteen jakelu aloitettiin tapahtumissa, ja niitä on 

saatavilla mm. kirjastossa ja uimahallilla.  

 

Heinolan Latu osallistui Liikuntapalvelujen toteuttamaan Minun harrastukseni -vihkoon 

jakamalla tietoja lapsille ja nuorille sopivista tapahtumista. Vihkonen jaettiin koululaisille 

syyslukukauden alkaessa. 

 

KYMI-VUOKSEN LATUALUEEN TOIMINTA 

 

Heinolan Latu jatkoi Kymi-Vuoksen latualueen isäntäyhdistyksenä vielä toisen vuoden.  

Aluetoimikuntaan kuului kolme jäsentä Heinolasta. Erillisiä kokouksia oli kaksi, lisäksi 

kokoonnuttiin Heinolassa järjestetyn aluekokouksen yhteydessä. Aluekokouksen yhteydessä 

osanottajilla oli mahdollisuus tutustua Heinolan kuuluisaan Frisbeegolf-rataan. 

 

Alueen syysretken kohteena oli Heinola, Paistjärven alue ja Pirunkirkko. Retki oli samalla 

Heinolan Ladun oma syysretki. Yhteensä retkelle osallistui 45 henkilöä. 

 

SUOMEN LATU 

 

Yhdistyksellämme oli edustaja Suomen Ladun kevätkokouksessa.  

 

HALLITUS JA MUUT LUOTTAMUSTOIMET 

 

Seppo Rautiainen puheenjohtaja, Latumajan isäntä, välinevuokraus 

Vesa Nykänen varapuheenjohtaja, perheliikunta, kummiluokkatoiminta 

Anna-Kaisa Haapanen jäsen, rahastonhoitaja, melonta 

Anu Linnanen jäsen, facebook 

Sirpa Mäkilä jäsen, sihteeri, tiedotus 

Markku Pakkanen jäsen, ensiapu, Vapepa 

Jarmo Pilli jäsen, hiihto 

Johanna Saarinen jäsen, perheliikunta, kotisivut 

Matti Setälä jäsen 

Tomi Silvonen jäsen, perheliikunta, maastopyöräily 



  Heinolan Latu ry 

  TOIMINTAKERTOMUS 2020 
  8.2.2021  sm   

 

 

4 

 

Jari Kinnunen varajäsen 

Asta Mykrä jäsensihteeri 

Antti Kontro frisbeegolf 

Antti Käyhty polkujuoksu 

Martti Länsiluoto leikekirja 

Pirjo Jalava Latumajan emäntä 

 

TALOUS 

Yhdistyksen taseen loppusumma oli 26.861,24 euroa. Tilikauden tulos oli + 4.503,13 euroa. 

Epätavallisen suuri ylijäämä selittyy uuden patikkapolun nimiin tehtyjen lahjoitusten 

vastaanottoon ja kirjaamiseen vuonna 2020. Vastaavia toimittajien laskuja ei kaikkia saatu ja 

kirjattu viime vuodelle. Erotus on otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa, joka on 

alijäämäinen. Jäsenmaksuista yhdistyksen käyttöön saatiin Suomen Ladun käytännön 

mukainen osuus. Heinolan kaupungilta saatiin perusavustusta 500 €.  

 

Merkittävin erä varainhankinnassa oli jäännoston talkootuotto. Heinolan Latu sai arvokasta 

apua Peltonen Ski Oy:ltä voitelupalvelun järjestämisessä. 

 

YHTEENVEDOT TEHDYSTÄ TALKOOTYÖSTÄ JA TILAISUUKSIIN OSALLISTUNEISTA 

 

 Toimintatilasto liitteenä.  

Ohjaajina on toiminut vuoden mittaan 16 henkilöä. Aktiivista talkooväkeä on ollut liikkeellä 

74 henkilöä. Talkootöitten tuntimäärä putosi edellisistä vuosista 1662:een, koska suuria 

tapahtumia ei järjestetty. 

 

LIIKUNTAVÄLINEITTEN VUOKRAUS 

 

Yhdistys on tarjonnut jäsenistölleen vuokrattavaksi liikuntavälineitä: rinkkoja, 

lapsenkantorinkkoja, keittimiä, telttoja, ahkioita, eräsuksia, aikuisten ja lasten lumikenkiä ja 

kävelysauvoja. Käyttö on ollut vähäistä. Varastosta löytyvät myös siirrettävä kota ja laavu. 

Yhteistoimintaprojekteissa on käytetty veloituksetta Ladun kaasugrilliä ja nuotiokehikkoa. 

 

ANNETUT LAUSUNNOT 

 

 Yhdistyksen edustaja on osallistunut Heinolan kaupungin järjestämiin seura-foorumeihin.  

 

Heinolan Latua arvostetaan aktiivisena ja asiantuntevana yhteistyökumppanina kaupungissa 

vireillä olevissa liikuntahankkeissa. Vuoden aikana Latu on antanut yhteensä 11 lausuntoa.  

 

LATUMAJAN KÄYTTÖ 

 

Epidemian aiheuttamat rajoitukset vähensivät Latumajan käyttöä eri yhdistysten 

tapaamispaikkana. Heinolan Ladulle ja Heinolan Iskulle kirjattiin eniten käyttökertoja. 

 

 

Heinola  12.4.2021 

 

Heinolan Latu ry 

 

Hallitus 


