TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2019
YLEISTÄ
Kulunut vuosi on yhdistyksen 67. toimintavuosi. Yhdistys edistää kaikenikäisten liikunnallista elämäntapaa
tavoitteena, että jokainen löytää oman lajinsa. Yhdistys toteutti teemaa seuraavilla toimintamuodoilla:
talviuinti, maastopyöräily, hiihto, geokätköily, lentopallo, perheliikunta ja polkujuoksu.
Yhdistyksessä oli Suomen Ladun Ankkuri-rekisterin mukaan XII/2019 1281 jäsentä.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukset pidettiin yhdistyksen toimistolla, Vartiokatu 11-13 A. Kevätkokouksessa 28.3.2019 oli
läsnä 13 jäsentä ja syyskokouksessa 11.11.2019 oli läsnä 13 jäsentä.
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut 13 kertaa ja jäsenet ovat olleet paikalla seuraavasti:
Aila Oikarainen
puheenjohtaja
12
Leif Wilenius
varapuheenjohtaja
5
Eeva Oivo
sihteeri
12
Aimo Jolanki
jäsen
9
Antero Karvinen
jäsen
9
Vesa Mattila
jäsen
6
Heikki Stöckell
jäsen
0
Eero Kukkonen
varajäsen
10
Petri Muje
varajäsen
0
Varsinaisena toiminnantarkastajana toimi Paula Kokkonen ja varalla Johanna Nurmela.

VARSINAINEN TOIMINTA
Talviuinti/Hilehiset
Kevään saunaillat olivat tosi ruuhkaisia, välillä piti olla ovimiehenä pukukopin ovella että saatiin järjestys
pysymään ja kaikki halukkaat pääsivät kokeilemaan joko telttasaunaa ja avantoa.
Avannon huolto, parkkipaikan auraus ja kopin siivous ostettiin. Saunan lämmitykset, toimistotyöt ja portaiden
siistiminen jäistä talkoiltiin samoin kuin rakenteiden purku. Tavarat pakattiin kontteihin ja kuljetettiin
kesävarastoon odottamaan uutta kautta.
Avantouintipaikan rakentaminen syyskuussa ja lokakuun alussa osin talkoiltiin ja osin ostettiin. Rakenteita
viimeisteltiin uintikauden alussa, joka avattiin perinteiseen tapaan lokakuun ensimmäisenä lauantaina.
Telttasauna lämmitettiin keskiviikkoisin ja keväältä tutut ruuhkat jatkuivat. Kuutamouinnit/pikkujoulu pidettiin
4.12.2019. Itsenäisyyspäivän aikaan uintipaikkaa koristeltiin lipuin ja kynttilöin sekä pukukoppi sini-valkeilla
verhoilla, joka vaihdettiin jouluksi punaisiin verhoihin. Innokkaita uimareita on ollut runsaasti (vuoden aikana

n. 13 000 uintisuoritusta) ja uusia kasvoja on tullut mukaan, joista kohtalaisen moni on ollut nuorehko
henkilö. Nuorten uimareiden lisääntyminen on valtakunnallinen ilmiö.

Maastopyöräily
Vuoden aikana järjestettiin 26 yhteislenkkiä, joihin osallistui yht. 136 pyöräilijää.
Polkujuoksu
Yhteislenkkejä yhteensä 16 ja niihin osallistui yhteensä 85 juoksijaa.
Sauvakävely
Viisi yhteislenkkiä, joihin osallistui yhteensä 18 kävelijää.

Geokätköily
OuLa:n Georyhmä on vuoden 2019 aikana kokoontunut 11 kertaa, joihin on osallistunut yhteensä 152
henkilöä. Kesäkuussa 14.-15.6.19 osallistuimme Suomen Ladun järjestämän Megatapahtumaan.
Syyskuussa Rovaniemi-viikolla järjestettiin Geoinfo tilaisuuden Rovaniemen kirjastossa.

Lentopallo
Koulujen lukukausien aikana lentistä pelattiin tiistaisin ja keskiviikkoisin Alakorkalon koululla klo 17.00-18.30.
Vuoroilla on käynyt pelaajia noin eri 50 henkilöä.
IV Ensilumen lentopalloturnaus järjestettiin la 16.11. Lapin Urheiluopistolla. Mix-sarjassa oli seitsemän
joukkuetta ja voiton vei Kosken Kovat Taivalkoskelta. Miesten kuntosarjassa oli kuusi joukkuetta sarjan voitti
ESAD Kajaanista. Naisten sarjassa oli kolme joukkuetta ja sen voitti eri puolilta Pohjois-Suomen koottu
Suunta Hukassa –joukkue Turnaukseen osallistui kaikkiaan 112 pelaajaa, tuomareita viisi ja kolme
toimitsijaa.
Metsäretkeilijät
Tammi-toukokuussa sunnuntaisin järjestettiin 6-9-vuotiaille 5 retkeä. Toimintaan ilmoittautui kymmenen lasta,
joista seitsemän oli useammalla kerralla, kaksi vain kerran ja yksi ei yhtään kertaa.
Retkeilimme Ounasvaaran (Isorakan) maastoissa: suolla, metsässä, vaaran päällä. Ohjattua ja omaehtoista
leikkiä/touhuilua, mäenlaskua, lumirakentamista, Mörrin polku, trangialla kaakaon keitto, joka kerran alussa ja
lopussa yhteinen piiri ja luontonimileikki. Viimeisellä kerralla vaelsimme muutaman kilometrin matkan Toramolle,
josta vanhemmat hakivat lapsensa kotiin.

UlkonaKuinLumiukko
Tapatumaa valmisteltiin Redun kanssa, jonka opiskelijat tekivät lumiukkoaihioita Tapahtumaamme osallistui
20 lumen veistäjää. Ukot koristeltiin ja ne olivat paikallisten ja matkailijoiden ilona ja kuvauksien kohteina
lumien sulamiseen asti.

Napapiirin Hiihto 16.3.2019
64. Napapiirin Hiihto järjestettiin la 16.3.2018; kolmatta kertaa yhteistyössä OH:n kanssa. Hiihtäjiä oli hieman
edellisvuotta enemmän eli 333 hiihtäjää. Matkavaihtoehtoina olivat 20 km, 40 km ja 60 km ja molemmat

hiihtotavat olivat sallittuja. Edellisvuonna kiitoksella vastaanotettu reitti Sierijärveltä Suonukkalammelle oli
käytössä.
Napapiirin Hiihto tuloutti 3000 € kummallekin taustaorganisaatiolle (OH:lle ja OuLa:lle).

Nuku yö ulkona 31.8.2019
Venetien tontilla vieraili pari kymmentä toiminnastamme kiinnostunutta; joista puolet jäi yöksi nukkumaan
telttoihinsa. Illan ohjelmassa oli nuotiolla istuskelun lisäksi jousiammuntaa Mauri Åmanin opastuksella ja
tikanheittoa. Yöpyjät heräilijät lämpimän yön jälkeen nuotion ritinään päästen valmiille aamupalalle, johon
kuului myös puuro hillojen kera.
Karpaloretki 13.10.2019
Lokakuinen karpaloretki peruttiin huonon marjasadon takia. Viisi poimijaa kuitenkin järjesti retken Kurijärven
suolle ja he saivat odotettua paremman marjasaaliin.

KOULUTUS
Eeva Oivo ja Aila Oikarainen osallistuivat vapaaehtois-koulutukseen, joka pidettiin Vaasan saaristossa.
Viikonloppu oli edellisenä syksynä aloitetun kurssi päätösjakso. Koulutus oli pilotti.

SIJOITUSTOIMINTA
OuLa-majat on valmistunut 1990. Pesuhuone ja sauna remontoitiin toukokuussa. Samalla uusittiin
asianpesukone ja vaihdettiin sille menevät letkut, ostettiin pyykinpesukone ja tupakeittiöön rullaverhot.
Pesutilojen yhteydessä paljastui vesivahinko, josta kiinteistönyhtiön vakuutus korvasi omarahoituksen
ylittävän osuuden 1400 €. OuLaA:n kunnostus netto on 22 647,77 €. Kustannus kohdistetaan kuluksi
kolmen tilikauden aikana. Sijoitustoiminnan alijäämä oli 4 840,02 €.
LATUALUEEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN
OuLalta ei ollut edustusta latualueen kevättapaamiseen Ylläksellä. Syystapaaminen oli Tervolassa
12.10.2019 ja siihen osallistui kaksi henkilöä. Johanna Yli-Opas Suomen Ladusta kertoi keskusjärjestön
terveiset ja kävi pääpiirteittäin samalla läpi SuLan vuosikokousasiat. Markku Ilmavirta valittiin Lapin
latualueen ehdokkaaksi Suomen Ladun hallitukseen. Soili Ilmavirta jatkaa alueen yhdyshenkilönä.

SUOMEN LADUN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN
Suomen Ladun kevätkokous Pajulahdessa 27.-28.4.; paikalla yksi edustaja ja syyskokouksessa Rokualla 2527.10. kaksi edustaja.

TIEDOTUS
Yhdistys on lähettänyt 2 jäsentiedotetta, Oulakkaa. Tapahtumista on tiedotettu facebook-sivuilla,
yhdistyksen www-sivuilla ja parilla sähköpostitiedotteella.

TALOUS
Yhdistyksen pankkitilit päätettiin siirtää Nordeasta OP:n. Rahojen siirto pankkien välillä ei toteutunut
toimintavuoden aikana. Seppo Arvion muistorahalle ei avattu omaa tiliä OP:n vaan jäljellä oleva 535,93 €
siirrettiin yhdistyksen päätilille Fi21 5640 0220 1075 64. jossa sen käytössä noudatetaan omaisten
ilmaisemaan tahtoa.
Yhdistyksen talous on vakaa ja tilikauden 2019 tulos osoittaa 244,12 € ylijäämää. Hallitus esittää, että
ylijäämä kirjataan omaan pääomaan voitto-tappio -tilille.

Hallitus

