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YLEISTÄ  
Vuosi 2021 oli Heinolan Ladun 51. toimintavuosi. Maailmanlaajuinen viruspandemia ja sen 
aiheuttamat kokoontumisten rajoitukset vaikuttivat edelleen tapahtumiin ja kokouksiin. Useat 
tapahtumat jouduttiin perumaan. Kokousten termiksi muodostui hyprikokous. 

 
Vuoden toinen iso muutos oli Heinolan Ladun puheenjohtajan vaihtuminen toukokuun 
yleiskokouksessa. Pitkäaikainen Ladun puheenjohtaja Seppo Rautiainen väistyi tehtävästä ja 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Vesa Nykänen. 

Talkootoiminta kohdistui pitkälti Tornimäen polun ympärille. Tämän uuden reitin avajaisia 
juhlittiin elokuussa 2021 Nuku yö ulkona –tapahtuman ohessa. Talkoolaiset Tuomo Orasmaan 
ja Seppo Rautiaisen johtamina tekivät ison urakan.   

VUODEN 2021 TOIMINTA  

Ulkoilu  

Hiihto  Suksien huolto-, voitelu- ja neuvontapalvelu toimi Peltosen suksitehtaan tiloissa viisi 
kertaa.  

Pyöräily  Heinolan Latu osallistui Heinolan kaupungin postilaatikkopyöräily –kampanjaan. Perinteistä 
kaupunkipyöräilyä ei pidetty pandemian takia. 

Maastopyöräily  

Maastopyöräily tutuksi kokoontui kymmenen kertaa. Osallistujien ikä oli 7-12 vuotta. 

Kävely ja sauvakävely  

Juustopolku keräsi tänä vuonna 80 osallistujaa. Tapahtuma järjestettiin su 26.9. 
Sauvakävely -tapahtumia oli kaksi: ti 12.10 ja ti 23.11. Molemmilla kerroilla oli 14 
osallistujaa. 

Geokätköily Geokätköilyä harrastettiin omatoimisesti, ilman kokoontumisia.  

Melonta Melontaryhmä teki neljä retkeä lähikohtaisiin. Heinäsaaren leirintäalueen yrittäjä vaihtuu 
2021/2022 vuodenvaihteessa ja käymme neuvotteluja kajakkien säilytyksestä. 

Frisbeegolf Frisbeegolf –kausi alkoi ke 28.4. Kippasuo oli varattu 25.8-8.9 välillä LDG:n 
kisoihin, jolloin me latulaiset heittelimme Kumpelin radalla. Kausi päättyi viikolla 
43. Heittokertoja oli 28. Osallistujia / kerta oli 11,1. 

Polkujuoksu Kauden aloitus oli 24.5, mutta ei saanut innostusta osallistujien merkeissä ja pistimme 
polkujuoksun tauolle. Päätimme selvittää tässä asiassa yhteistyötä Tiirimaan Ladun 
kanssa. 

Kirkkovenesoutu  

 Korona vaikutti siten, että tätä toimintaa ei ollut kesällä 2021    1 
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Perheet, nuoret, lapset  

Koululaisten ulkopäivä pidettiin Latumajan pihapiirissä 29.1. Ohjelmassa oli mäenlaskua, 
hiihtoa ja lumiukkojen tekoa. Koronarajoitukset vaikuttivat siten, että eri luokkien toiminta 
porrastettiin. Eikä ryhmiä saanut sekoittaa keskenään. 

Perinteinen laskiaisrieha peruttiin tautitilanteen takia. Tapahtuman korvasi omatoiminen 
Tuunaa laskuväline –tapahtuma Facebookissa. Samalla konseptilla toteutettiin myös 
lumikenkätapahtuma. Lumikenkäily ei tällä kertaa herättänyt kiinnostusta. 

Muut jäsentapahtumat  

Talkoilimme Heinäsaaressa ke 19.5 kunnostaen beach volley –kenttää. Toukokuussa pe 
28.5 latulaiset kokoontuivat Latumajalle perinteisiin siivoustalkoisiin.  

Muut yhteistyökumppanien kanssa järjestetyt tapahtumat  

Kävelykipinä –tapahtuma muuttui rajoitusten takia Kävelykilometrikisaksi. Heinolan Latu 

liittyi Heinolan kaupungin joukkueeseen. 

Heinolan kaupunki järjesti ti 21.9 retken Tornimäen laavulle ja Heinolan Latu huolehti ryhmän 

opastamisesta. 

Vierailimme Vola –golfissa su 30.10. Tuomo Orasmaa järjesti meille opetuksen golfin 
saloihin. 

Osallistuminen: Vapaaehtoistyö (omien tapahtumien lisäksi)  

Polku- ja maastopyöräreittien huoltotyöt  

Polkujen kunto tarkistettiin ja huoltotöitä tehtiin, mm. uusia siltoja rakennettiin. 
Polttopuita tehtiin sekä Latumajalle että Läpiän laavulle. 

Tornimäen Polku 

Tornimäen Polku avattiin virallisesti Nuku yö ulkona –tapahtuman yhteydessä la 28.8. 
Tämän suuren hankkeen eteen tehtiin mittava määrä talkootyötä. Juuri ennen avajaisia 
Tornimäelle valmistui hieno laavu. Myöhemmin syksyllä samaan paikkaan rakennettiin 
puukatos ja iso ruokapöytä retkeilijöille.   

Messut ja näyttelyt, tiedotus  

Heinolan Ladun tiedotuslehti Sivakka ei ilmestynyt kertaakaan vuonna 2021. Kotisivuja ja 
Facebookia päivitettiin säännöllisesti. Jäsenille lähetettiin informaatiota tulevista tapahtumista 
myös sähköpostin välityksellä.  

 

Yritysmessut Vierumäellä pidettiin la 18.9-su 19.9. Messuilla oli 2500 vierailijaa. Heinolan Latu 

palkittiin messuilla järjestetyssä äänestyksessä vuoden Ympäristöpalkinnolla.  
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KYMI-VUOKSEN LATUALUEEN TOIMINTA  

Aluetoimikuntaan kuului yksi jäsen Heinolasta (Vesa Nykänen). Kokoukset tapahtuivat 
hypridi –mallilla. Erillisiä kokouksia oli kuusi,  

Metsämieli vertaisvetäjäkoulutus Heinolassa la 8.5 jouduttiin perumaan tautitilanteen takia. 
Samoin ja samasta syystä peruuntuivat melontavastaavien –ja puheenjohtajien tapaaminen. 

Alueen kevättapaaminen oli Kotkassa ja Pyhtäällä la 22.5. Retkiviikko Kiilopäälle 
järjestettiin 31.7-7.8. 

Nuku yö ulkona –aluetapahtuma järjestettiin Heinolassa Sulkavankoskella la 28.8. Samalla 
avattiin Tornimäen Polku. 

SUOMEN LATU  

Yhdistyksemme edustajana Suomen Ladun kevätkokouksessa oli Vesa Nykänen.   

HALLITUS JA MUUT LUOTTAMUSTOIMET  

Seppo Rautiainen puheenjohtaja, Latumajan isäntä, välinevuokraus  
Vesa Nykänen varapuheenjohtaja, 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 

 

Jari Kinnunen varajäsen 3.5.2021 saakka 

Asta Mykrä jäsensihteeri 3.5.2021 saakka 

Antti Kontro frisbeegolf  

Antti Käyhty polkujuoksu  

Martti Länsiluoto leikekirja  

Pirjo Jalava Latumajan emäntä  

 

 

3.5 yleiskokouksen jälkeen  

Vesa Nykänen puheenjohtaja 

Markku Pakkanen varapuheenjohtaja, ensiapu/turvallisuus, Vapepa 

Seppo Rautiainen Latumajan isäntä, välinevuokraus 

Risto Hynninen työpari Sepon kanssa 

Anna-Kaisa Haapanen rahastonhoitaja, melonta 

Matti Setälä sihteeri 

Tomi Silvonen maastopyöräily, yhdyshenkilö Isku 

Johanna Saarinen jäsensihteeri, yhdyshenkilö kaupunki/liikuntatoimi 

Kaisa Kauppi-Orpana tiedotus, melonta 

Jarmo Pilli yhdyshenkilö Peltonen/voitelu, kirkkovene 

Antti Käyhty varajäsen, polkujuoksu 

 

Pirjo Jalava/Asta Mykrä mökkiemäntä 

Antti Kontro frisbee 
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TALOUS  

  Taseen loppusumma 25.987,92 € 

Tilikauden alijäämä 14.558,70 

 

Poikkeuksellinen alijäämä johtuu siitä, että osittain Leader-rahoituksella toteutetun 

patikkapolkuhankkeen kulut osuivat pääosin kuluneelle vuodelle. Hanke päättyi 31.12.2021 ja 

kuluja vastaava rahoitustuki (13.000 euroa) maksetaan yhdistykselle hakemuksesta 

alkuvuodesta 2022. Hankkeen väliaikaisrahoitusta varten on saatu Heinolan kaupungilta 

13.000 euron laina. Iso osa hankkeen rahoituksesta on hoidettu jäsenten talkootyöllä 

 

Heinolan kaupungilta saatiin yhdistyksen toimintaan 500 euron suuruinen vuosiavustus sekä 

500 euron yhteistoiminta-avustus. 

Heinolan Latu sai arvokasta apua Peltonen Ski Oy:ltä voitelupalvelun järjestämisessä.  

LIIKUNTAVÄLINEITTEN VUOKRAUS  

Yhdistys on tarjonnut jäsenistölleen vuokrattavaksi liikuntavälineitä: rinkkoja, 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.   

LATUMAJAN KÄYTTÖ  

Epidemian aiheuttamat rajoitukset vähensivät Latumajan käyttöä eri yhdistysten   

tapaamispaikkana.  

 

Heinola 7.2.2022  Heinolan Latu ry  
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