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TOIMINTAKERTOMUS 2022  

YLEISTÄ  
Vuosi 2022 oli Heinolan Ladun 52. toimintavuosi. Maailmanlaajuinen viruspandemia alkoi 
hiipua kesän 2022 aikana ja sen aiheuttamat rajoitustoimet purkaantuivat asteittain. Uutena 
riesana 24.2.2022 Venäjä hyökkäsi oikeudettomasti Ukrainaan. Tämän seurauksena alkoi uusi 
pakolaisaalto, joka vielä tämän toimintakertomuksen kirjoittamisen aikana ei ollut saavuttanut 
2015 tilanteen tasoa. Sähkönhinta nousi kevään 2022 aikana huippulukemiin. Suomessa 
odottelimme Loviisan pahasti myöhästyneen ydinvoimalan lopullista käynnistymistä. 
Hyprikokoukset jäivät osaksi kokouskulttuuria. Heinolan Ladun jäsenmäärässä oli lievässä 
laskussa: tammikuu 510 – joulukuu 472. 

Talkootoiminta kohdistui pitkälti Tornimäen polun ja Juustopolun ympärille. Tornimäen 
polusta on tullut suosittu kohde, jonka laavun saavutettavuus houkuttelee myös lapsiperheitä. 
Juustopolun Heinolan kaupungin puoleinen pää päivittyy kaupungin puolesta 2022/23 aikana.    

VUODEN 2022 TOIMINTA  

Ulkoilu  

Hiihto  Suksien huolto-, voitelu- ja neuvontapalvelu toimi Peltosen suksitehtaan tiloissa viisi 
kertaa. La 29.1 vietimme Raviradalla kansallista hiihtopäivää jakaen 250 annosta mehua. 

Pyöräily  Pääsimme järjestämään perinteisen kaupunkipyöräilyn. Osallistujia oli maltilliset 25. 

Maastopyöräily  

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

Kävely ja sauvakävely  

Juustopolku keräsi tänä vuonna 150 osallistujaa. Tapahtuma järjestettiin su 25.9. 
Sauvakävely -tapahtumia oli kaksi: 20.9 ja ti 4.10.  

Geokätköily Kaupungin retkipäivä la 7.5 järjestettiin geokätköilyn merkeissä. Muutoin geokätköilyä  

  harrastettiin omatoimisesti ilman kokoontumisia.  

Melonta Kesällä 2022 oli viisi melonta -iltaa. Perjantaina 3.6 melontakalusto siirtyi Heinäsaaresta 
Kylpylän rannan varastoihin. Vastaisuudessa melontaillat/tapahtumat alkavat siis uudesta 
kohteesta. 

Frisbeegolf Frisbeegolf –kausi 5.5. – 29.9.2022. Heittokertoja yhteensä 22. Osallistujia ka. 
12,1/kerta. 

Polkujuoksu Polkujuoksua oli tarjolla Vierumäellä opiston maisemissa. Yhteistyötä pyrittiin 
tiivistämään opiston kanssa mainonnan osalta. 
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Perheet, nuoret, lapset  

Perinteinen laskiaisrieha pidettiin yhteistyössä Heinolan voimisteluseuran kanssa 27.2. 
Tapahtuma oli suosittu, sillä osallistujia oli noin 300. Lumikenkätapahtuma oli sunnuntaina 
20.3. Sää suosi ja osallistujia oli 14. 

Muut jäsentapahtumat  

Toukokuussa pe 18.5 latulaiset kokoontuivat Latumajalle perinteisiin siivoustalkoisiin. 
Tapahtuma keräsi 16 osallistujaa. 

Muut yhteistyökumppanien kanssa järjestetyt tapahtumat  

Heinolan Latu tiivisti yhteistyötään Heinolan kaupungin kanssa. Kaupungin retkipäivä 7.5 

geokätköiltiin Ladun opastamana. Lauantaina 11.6 suuntasimme päiväretken merkeissä 

Tammelan kansanpuistoon. Tälle reissulle osallistui yhteensä 23 henkilöä. 

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 tapahtuma järjestettiin  bussikuljetuksin yhteistyössä Heinolan 
kaupungin kanssa lauantaina 15.5. Tämä tapahtuma keräsi 50 osallistujaa. 

 

Messut ja näyttelyt, tiedotus  

Heinolan Ladun tiedotuslehti Sivakka ei ilmestynyt kertaakaan vuonna 2022. Kotisivuja ja 
Facebookia päivitettiin säännöllisesti. Jäsenille lähetettiin informaatiota tulevista tapahtumista 
myös sähköpostin välityksellä.  

 

Harrastemessut pidettiin Heinolan uuden lukion tiloissa sunnuntaina 4.9 

KYMI-VUOKSEN LATUALUEEN TOIMINTA  

Aluetoimikuntaan kuului yksi jäsen Heinolasta (Vesa Nykänen). Kokoukset tapahtuivat 
hypridi –mallilla. Erillisiä kokouksia oli kuukausittain (pl. heinäkuu). Syyskokous pidettiin 
1.10 Anhavan majalla / Kausaan Latu. 

Nuku yö ulkona –aluetapahtuma järjestettiin Muukonsaaressa Saimaalla 27.8. 

SUOMEN LATU  

Yhdistyksemme edustajana Suomen Ladun kevät –ja syyskokouksissa oli Vesa Nykänen.   
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HALLITUS JA MUUT LUOTTAMUSTOIMET  

1.1-3.5.2022 

Vesa Nykänen jäsen, puheenjohtaja  

Markku Pakkanen jäsen, varapuheenjohtaja, ensiapu, Vapepa  

Matti Setälä jäsen, sihteeri 
Seppo Rautiainen jäsen, Latumajan isäntä, välinevuokraus, talkoot 
Anna-Kaisa Haapanen jäsen, rahastonhoitaja, melonta  
Johanna Saarinen jäsen, jäsensihteeri, perheliikunta, tiedotus 

Kaisa Kauppi-Orpana jäsen, tiedotus, melonta 

Tomi Silvonen jäsen, perheliikunta, maastopyöräily 

Jarmo Pilli jäsen, yhdyshenkilö Peltonen/voitelu, kirkkovene 

Antti Käyhty varajäsen, polkujuoksu  

 

Antti Kontro frisbeegolf  

Martti Länsiluoto leikekirja  

Pirjo Jalava Latumajan emäntä  

 

 

3.5 yleiskokouksen jälkeen  

Vesa Nykänen jäsen, puheenjohtaja 

Markku Pakkanen jäsen, varapuheenjohtaja, ensiapu/turvallisuus, Vapepa 

Seppo Rautiainen jäsen, Latumajan isäntä, välinevuokraus, talkoot 

Risto Hynninen jäsen, työpari Sepon kanssa 

Anna-Kaisa Haapanen jäsen, rahastonhoitaja, melonta 

Matti Setälä jäsen, sihteeri 

Tomi Silvonen jäsen, maastopyöräily, yhdyshenkilö Isku 

Johanna Saarinen jäsen, jäsensihteeri, yhdyshenkilö kaupunki/liikuntatoimi 

Kaisa Kauppi-Orpana jäsen, tiedotus, melonta 

Antti Käyhty jäsen, polkujuoksu 

 

Pirjo Jalava/Asta Mykrä mökkiemäntä 

Antti Kontro frisbee 
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TALOUS  

  Taseen loppusumma 23.711,67 euroa 

Tilikauden ylijäämä 13.117,13 euroa 

 

Leader-rahoituksella toteutettu Tornimäen polku -hanke valmistui vuoden 2021 loppuun 

mennessä. Vuoden 2022 keväällä tehdyn maksuhakemuksen mukaisesti Leader-avustus 

13.000 euroa maksettiin kesällä, ja se näkyy tilikauden ylijäämässä vastaavan suuruisena 

tuottona. Heinolan kaupungilta saatu laina maksettiin takaisin. 

 

Heinolan kaupungilta saatiin yhteistoimintaan perustuvaa avustusta 2.000 euroa. Yhdistykselle 

myönnetyn 500 euron suuruisen vuosiavustuksen maksu viivästyi valituksen johdosta niin, että 

sitä ei maksettu tilikauden aikana. 

 

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 ja 

 Heinolan Latu antoi lausuman Kippasuon/Raviradan alueen kehittämiseksi. 

LATUMAJAN KÄYTTÖ  

Epidemian aiheuttamat rajoitukset purkaantuivat epidemian hellittäessä ja Latumajan 

 käytettävyys palautui siten ennalleen eri yhdistysten kokoontumispaikkana.  

 

Heinola 6.3.2023 Heinolan Latu ry  

Hallitus 
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