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OUNASVAARAN LATU RY    

 

   

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

Yhdistys on perustettu 9.12.1952 eli vuosi 2021 on yhdistyksen 69. toimintavuosi. Ounas-

vaaran Ladun perustehtävänä on edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämänta-

paa kaikkina vuodenaikoina. Haluamme, että kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja 

nauttia luonnosta. 

Yhdistyksemme toimijoiden toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Huomioimme toiminnassamme Suomen Ladun ja Marttaliiton yhteistyösopimuksen. 

Koronaviruksen leviämisen pelko lamautti maaliskuusta 2020 lähtien kaiken toiminnan tal-

viuintia lukuun ottamatta. Ensi järkytyksestä toivuttuamme olemme ymmärtäneet, että len-

topalloa lukuun ottamatta toimintomme tapahtuvat ulkoilmassa, joten harrastamista voi jat-

kaa lähes normaalisti; käsihygienia ja turvavälit huomioiden.   

 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

Talviuinti 

Talviuinti on yksi Suomen Ladun aikuisliikunnan avainlajeista. 

Talviuintijaosto, Hilehiset, tekee tunnetuksi lajia suomalaisena terveysliikuntamuotona ja 

sitä kautta pyrkii kasvattamaan lajin aktiivista harrastajamäärää.   

 

Hilehiset osallistuu tammikuun toisella viikolla (11. - 18.1.) talviuinnin teemaviikkoon järjes-

tämällä talviuintipäivän, jolloin paikalliset pääsevät kokeilemaan talviuintia helposti ja tur-

vallisesti. Ystävänpäivän uinnit su 14.2.2021 ja pikkujoulu-uinnit su 12.12.2021 kuuluvat 

myös ohjelmaan. Kevätkausi päättyy huhtikuussa. Syyskauden aloitusajankohta riippuu 

Venetien toimitilahankkeen toteutumisesta ja aikataulusta. Mikäli hanke toteutuu toiminta-

vuoden aikana, syyskausi alkaa vuoden lopulla. Jos toteutus siirtyy, kausi alkaa lokakuun 

alkupuolella.    

 

Yhdistyksemme jäseniä osallistuu SM-kilpailuihin Laukaan Peurungassa 5. - 7.2.2021. Sa-

malla kisataan ensimmäistä kertaa Euroopan mestaruuksista. 

Suomen Latu (SL) julkaisee kaksi kertaa vuodessa talviuinnin uutiskirje, joka on kohdis-

tettu kaikille lajin harrastajille. Talviuinnin verkkokurssi jatkuu maksuttomana ja itseopiskel-

tavana.  
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Kirjanpidon kohde: Talviuinti 

  TA 2021 TA 2020 TP 2019 

tulot 5 800  18 800 19400 

menot 5 800  13 250 15400 

netto 0  5 550 4000 

 

  

 

Retkeily 

Retkeily on yksi Suomen Ladun aikuisliikunnan avainlajeista. 

Yhdistys nimeää retkeilytoiminnan työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää/käynnistää yh-

distyksen retkeilytoimintaa. 

Lumiliukususket/lumikengät –retki lähialueen laavulle tai vaaroille 31.1.2021 

Lumimajoitepäivä/talviretkeily intro 21.2.2021 

Rakastu retkeilyyn –koulutus 21.-23.5.2021 ja retki Korouomaan 13.-14.6.2021. 

Suomen Ladun ja Marttaliiton sienestyskampanja alkaa 28.8.2021; järjestetään paikallisen 

Marttapiirin kanssa sieniretki; myöhäissyksyn sienet. 

Lokakuussa karpaloretki. 

Retkeilyyn varataan 200 €:a; sisältyy kirjanpidon kohteeseen Harrastustoiminta 

 

 

OuLan kuntoliikunta 

Hiihto 

Hiihto on yksi Suomen Ladun aikuisliikunnan avainlajeista 

Järjestämme tammi- tai helmikuussa aikuisille sekä perinteisen että vapaan hiihtotavan al-

keiskurssin. Hyödynnämme Suomen Ladun Kaikki hiihdosta – portaaliin keräämää materi-

aalia. 

Maastopyöräily   

Yhdistyksen tavoitteena on edistää maastopyöräilyä matalan kynnyksen ulkoilulajina ja 

luontoliikuntana. Ainoastaan koulutetut ohjaajat voivat järjestää maastopyöräilylenkkejä. 

Yhdistys etsiikin henkilöitä ohjaajakoulutukseen, joka on 15. - 16.5.2021.  Koulutettavien 

ohjaajien tulee sitoutua toimimaan sovitun ajan yhdistyksessä ohjaajina.   

Sauvakävely 

Tahko Pihkala seura järjestää paikallisyhdistysten kanssa toukokuussa (4. -25.5.) eri puo-

lilla Suomea sauvakävelytapahtumia 80 vuotta sitten järjestettyä maaottelumarssia muis-

taen. Järjestämme em. teeman mukaisen kävelytapahtuman toukokuussa.  Tavoit-

teenamme on saada pari sauvakävelyohjaajaa järjestämään yhteislenkkejä eritasoisissa 

maastoissa kesäkuussa ja elo-syyskuussa. 

Polkujuoksu 

Polkujuoksu on yksi Suomen Ladun aikuisliikunnan avainlajeista. 
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Rovaniemellä on upeat puitteen polkujuoksulle. Polkujuoksun uusina teemoina on perhe-

polkujuoksu, luontokuntosali ja luontoparkour. Pyrimme jatkamaan ko. toimintaa sulan 

maan aikana.  Toiminnan jatkaminen edellyttää ohjaajien kouluttamista, sillä koulutetut oh-

jaajamme ovat muuttaneet Etelä-Suomeen. Suomen Ladun polkujuoksu-kurssi toteutetaan 

osin verkkokurssina. 

OuLan kuntoliikuntaan varataan 150 €:a; sisältyy kirjanpidon kohteeseen Harrastustoi-

minta 

 

 

Geokätköily 

Geokätköilijät kokoontuvat kuukausittain OuLan tiloihin Vartiokadulle tutustumaan erilaisiin 

apuohjelmiin/käyttöjärjestelmiin ja kouluttautumaan. Jaosto järjestää retkiä Rovaniemen 

alueella ja eri puolilla Pohjois-Suomea. Geokätköilyn Mega Event on Vuokatissa 

12.6.2021, johon jäsenemme osallistuvat omakustanteisesti. Jaosto järjestää tilauskoulu-

tusta. 

Geokätköilylle varataan 50 €; sisältyy kirjanpidon kohteeseen Harrastustoiminta 

 

 

Lasten ja perheiden toiminta 

Lasten ja perheiden toiminnan pääkohderyhmät ovat alle 10-vuotiaat lapset, joita tavoitel-

laan Metsämörri-toiminnan, Muumien ulkoilukoulujen ja Tunteet hukassa -metsäseikkailun 

kautta. 

Yhdistyksellä on viisi koulutettua perhe-ja/tai lastenliikunnan ohjaajaa. 

 

Yhdistyksemme järjestää tilauskurssina Metsämörriohjaaja -koulutuksen toukokuussa tai 

elokuussa.  Pyrimme kouluttamaan kurssilla yhdistykselle yhden tai kaksi uutta metsä-

mörriohjaajaa. 

 

27.-28.2.2021 ja 

6.-7.3.2021   Muumiperheen hiihtokoulu ja -retkeilykurssi (yhdistettynä luovalla tavalla) 

2.3.2021       Metsämieli-ilta Ounasvaaralla 

kevät 2021   Metsämörritapaamisia 

8.5.2021       Perhepäivä 

Syksy 2021  voimme toteuttaa keväällä 2021 hyviksi kokemiamme tempauksia. 

28.11.2021   Metsätontun lyhtyretki 

 

Metsämörriohjaaja-koulutukseen varataan menoihin 2 500 €:a ja tuloihin budjetoidaan 

3000 €; jotka sisältyvät kirjanpidon kohteeseen Harrastustoiminta. 

Seppo Arvion muistorahaa käytetään lasten ja perheiden toiminnan muihin tapahtumiin. 
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Lentopallo 

Yhdistyksellä on kevätkaudella kaksi viikoittaista lentopallovuoroa ja tavoitteena saada 

sama määrä myös syyskaudeksi.  Yhdistys järjestää VII Ensilumen lentopalloturnauksen 

Lapin Urheiluopistolla marraskuussa. 

Viikoittaisten lentopallovuorojen salivuokriin varataan 1 200 €.   

Ensilumen lentopalloturnauksen osallistumismaksut (1 600 €) kattavat turnaukset kus-

tannukset. 

Sisältyvät kirjanpidon kohteeseen Harrastustoiminta 

 

Suomen Ladun valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen 

 Ulkona kuin lumiukko la 27.2.2021 

 Nuku yö ulkona 28.8.2021 

Ulkona kuin lumiukko tapahtumaan varataan 150 €:a 

Nuku yö ulkona tapahtumaan varataan 100 €:a 

SL:n valtakunnallisiin tapahtumiin osallistumisiin varataan 250 €; sisältyvät kirjanpi-

don kohteeseen Harrastustoiminta 

 

Kirjanpidon kohde Harrastustoiminta: OuLan kuntoliikunta, retkeily, geokätköily, lento-

pallo, perhe- ja lastenliikunta ja valtakunnalliset tapahtumat 

  TA 2021 TA 2020 TP 2019 

tulot  6 000 3 000 3900 

menot 5950 4 000 5200 

netto 50  -1 000 -1300 

 

 

 

NAPAPIIRI-JUKOLA 2021 

Ounasvaaran Hiihtoseura järjestää Venlojen ja Jukolan viestit 2021 Rovaniemellä 19.-

20.6.2021. Yhdistyksemme osallistuu tapahtuman toteuttamiseen vastaamalla yhden juo-

marastin toiminnasta; n. 20 henkilöä. Ilmoittautumiset ko. tehtävään suoraan Napapiiri Ju-

kola 2021 – sivuilla. 

Yhdistykselle ei tuloja eikä kustannuksia. 

 

 

 

65. NAPAPIIRIN HIIHTO 

Napapiirin Hiihto jouduttiin perumaan maaliskuussa 2020 AVI:n suosituksen takia. Seu-

raavan hiihdon valmistelussa pyrimme ennakoimaan pahimmatkin skenaariot ja järjes-

tämään toiminnot niin, että 65. Napapiirin Hiihto voidaan turvallisesti järjestää 

13.3.2021. OuLa ja OH:n jakavat järjestelyvastuun. Matkavaihtoehdot molemmilla hiih-

totavoilla ovat 20 km, 40 km ja 60 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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kirjanpidon kohde: Napapiirin Hiihto   

  TA 2021 TA 2020 TP 2019 

tulot 15 000  20 000 16 600 

menot  13 000 17 900 12 800        

netto  2 000 2 100 3 800 

 

 

 

KOULUTUS 

Yhdistyksellä on kaksi ilmaista kurssipaikkaa/laji tai toimintamuoto. Koulutetut ohjaajat si-

toutuvat järjestämään toimintaa/tapahtumia koulutuksen jälkeen vähintään seuraavat kaksi 

vuotta. OuLa vastaa kurssilaisten matka-ja majoituskustannuksista. 

Koulutukseen varataan 400 €:a (maastopyöräily ja polkujuoksu); sisältyy kirjanpidon koh-

teeseen Hallinto 

 

 

 

YHDISTYKSEN VIRALLISET KOKOUKSET 

 kevätkokous maalis- huhtikuussa 

 syyskokous loka-marraskuussa 

Yhdistyksen virallista kokouksista tiedottamiseen varataan 50 €:a ja kokoustarjoiluihin    

200 €:a; sisältyy kirjanpidon kohteeseen Hallinto 

 

 

LATUALUEEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 

 Vapaaehtoiskoulutus Äkäslompolossa 16-17.1.2021  

 Retki Korouomaan 12.-13.6.2021 

 Retkeilykoulutusta Akumajalla 26.-29.8.2021 

 Syyskokous Pellossa 25.9.2021 

Latualueen toimintaan osallistumiseen ei aiheuta yhdistykselle kustannuksia 

 

 

SUOMEN LADUN VIRALLISET KOKOUKSET 

Kevätkokous Turussa 23. - 25.4.2021 

Syyskokous Lappeenrannassa 29. - 31.10.2021 

SL:n virallisiin kokouksiin osallistumisiin varataan 500 €:a, sisältyy kirjanpidon koh-

teeseen Hallinto 
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TIEDOTUS  

Uudistetaan yhdistyksen verkkosivut siten, että sivujen suunnittelu tilataan ammattilaiselta, 

mutta sisällön ideoi yhdistyksen oma ohjausryhmä, joka vastaa myös muusta tiedottami-

sesta. 

Ulkoisessa tiedotuksessa painotetaan uuden talviuintipaikan tunnetuksi tekemistä. 

Oulakka-jäsenlehti tehdään kerran vuodessa ja postitetaan jäsenille tammikuussa. 

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan jäsenille sähköpostitse tarpeen mukaan.  

Jaostot vastaavat lajinsa tiedotuksesta. 

Päivitetään jäsenistön sähköpostiosoitteet ajan tasalle. Keskusjärjestön tiedotusmateriaa-

lia hyödynnetään soveltuvin osin.  

Tapahtumista tiedotetaan omilla verkkosivuilla ja Facebookissa sekä Lapin Kansan ja Uu-

den Rovaniemen tapahtumapalstoilla. Isoimmista tapahtumista tarjotaan ennakkojuttuja 

lehtien uutissivuille. 

Yhdistyksen viralliset tiedotukset julkaistaan Lapin Kansa –lehdessä sekä yhdistyksen 

    Facebook- ja www -verkkosivuilla. 

 

Tiedotuksen kustannukset koostuvat pääosin Oulakka-jäsenlehdestä ja www-sivujen uu-

distamisesta.  Tiedotuksen kustannuksiin varataan 4 000 €. Oulakka-jäsenlehteen myy-

dään mainostilaa 500 €:lla 

Tiedotukselle varataan 3 500 €, joka sisältyy kirjanpidon kohteeseen Hallinto 

 

 

JÄSENPALVELUT 

Ounasvaaran Ladun jäseneksi liitytään https://www.suomenlatu.fi/, jolloin henkilön tiedot 

kirjautuvat Ankkuri-jäsenrekisteriin.  Suomen Latu hoitaa jäsenmaksulaskutuksen. Sähköi-

sen tiedottamisen lisääntymisen takia tavoittelemme tilannetta, että Ankkuri-jäsenrekiste-

rissä on kaikkien jäsenten email-osoite. 

Uusille jäsenille lähetetään tervetulokirje kootusti kerran vuodessa, marraskuussa. Yhdis-

tyksellä ei ole nimettyjä jäsenhankkijoita vaan yhdistyksen tapahtumat toimivat myös jä-

senhankintatilaisuuksina. 

Uusien jäsenten tervetulokirjeisiin varataan 200 €:a; sisältyy kirjanpidon kohteeseen 

Hallinto 

 

 

YHDISTYSPALVELUT 

Suomen Ladun tapahtumarekisteri kirjatut tapahtumat linkittyvät automaattisesti yhdistyk-

sen www-sivuille.   

https://www.suomenlatu.fi/
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Yhdistyspalvelut julkaisee ajankohtaisista asioista uutiskirjettä 11 kertaa vuodessa.  Sivus-

tolla on aineistopankki helpottamaan yhdistyksen arjen toimintaa.    

Ei kustannuksia yhdistykselle 

 

 Kirjanpidon kohde: Hallinto 

  TA 2021 TA 2020 TP 2019 

tulot 13900 12 000 15 500 

me-
not 12900 12 850 12 700 

netto 1000 -850 2800 

 

 

Vuokrattava kalusto 

Retkeilyn ja ulkoilun välineiden vuokraus/varaus https://rentle.shop/ounasvaaranlatu/: 

Vuokra maksetaan ennen välineiden hakemista yhdistyksen pankkitilille käyttäen viitettä 

1313. 

Kaluston vuokratulot 1 400 €:a; sisältyy kirjanpidon kohteeseen Harrastustoiminta 

 

SIJOITUSTOIMINTA 

Yhdistyksellä on Kiilopäällä kelohonkainen rivitalo-osake, joka on Tunturikeskus Kiilopään 

välityksessä. Tunturikeskus Kiilopää raportoi välityksessään olevien osakkeiden kun-

nosta/puutteista. Pesu-ja saunatilat on remontoitu 2019. Lokakuussa 2020 uusittiin par-

velle menevät portaat ja parven ikkuna uusittiin varapoistumistieksi; vastaavat nykyisiä tur-

vallisuusvaatimuksia. 

  TA 2021 TA 2020 TP 2019 

tulot 8 000 8 400 7 200 

menot 11 000 11 850 12 000 

netto -3 000 -3 450 -4 800 
    

 

 

 

 

https://rentle.shop/ounasvaaranlatu/
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TOIMITILAT / INVESTOINNIT 

Venetien asemakaava sai lainvoiman 4.9.2020. Toimitilojen ja alueen käytön suunnittelu 

tehdään syksyn 2020 aikana siihen tasoon, että ne täyttävät rahoitushakemusten vaati-

mukset. OKM:n liikuntapaikkarakentamisrahoitusta haetaan  31.12.2020 mennessä.  Kau-

pungin elinvoimalautakunnan päätöksen mukaista yhdistysten investointien avusta hae-

taan 31.3.2021 mennessä. Rahankeruulupa haetaan ajalle 1.4.-31.12.2021.  Lisäksi ha-

emme yksityisiä yrityksiä yhteistyökumppaneiksi. Omarahoitus muodostuu omasta rahasta 

ja pankkilainasta.   

Toimitilahankkeesta järjestetään ylimääräinen yleiskokous vuoden 2020 aikana. 

 

TALOUS 

Varsinainen toiminta katetaan jäsenmaksutuloilla ja kaupungin yleisavustuksella. Sijoitus-

toiminnan alijäämä katetaan aikaisempien vuosien sijoitustoiminnan ylijäämillä. 

 

    HALLITUS 


