TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2020

YLEISTÄ
Kulunut vuosi on yhdistyksen 68. toimintavuosi. Yhdistys edistää kaikenikäisten
liikunnallista elämäntapaa tavoitteena, että jokainen löytää oman lajinsa. Yhdistys
toteutti teemaa koronaviruksesta huolimatta seuraavilla toimintamuodoilla: talviuinti,
geokätköily, lentopallo, perheiden ja lasten toiminta, lumenveisto ja retkeily.
Suomen Ladun Ankkuri-rekisterin mukaan yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä 1.12.2020
oli 1343, joista maksaneita jäseniä 1229.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Hybridi-mallilla pidettyyn kevätkokoukseen 24.4.2020, osallistui 13 jäsentä.
Syyskokous pidettiin yhdistyksen toimistolla 5.11.2020, osallistui 13 jäsentä.
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut 11 kertaa, joista 7 kokousta etänä.
Aila Oikarainen, pj
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VARSINAINEN TOIMINTA
Talviuinti
Kevätkausi on kaksijakoinen. Lämmitimme maaliskuun puoliväliin asti keskiviikkoisin
telttasaunan, mutta koronan takia saunavuorot piti tuolloin lopettaa.Tunnin vuorot alkoivat
klo 17:30, mutta ensimmäiset asiakkaat olivat odottamassa usein jo ennen klo 17. Vuoron
päättymisen aikaan, klo 18:30, vuoroaan odottavia oli vielä runsaasti. Telttasaunailtana
kävijöitä oli enimmillään 70 – 80 ja suomi oli vähemmistökieli.
Telttasaunan purkaminen ei onnistunut, sillä sen liepeet olivat jään sisällä. Maksuja
kiertävät olivat käyttäneet telttasaunaa pukukoppinaan ennenkin, mutta nyt se jäi, kielloista
huolimatta, pelkästään tuohon käyttöön.
Talvi piti jokea otteessaan toukokuun alkupuolelle, mikä mahdollisti, kaupungin
suostumuksella, uintikauden jatkamisen normaalia pidemmälle. Pukukoppi siirrettiin
toukokuun lopulla kesäksi teollisuusalueelle, laituri ja muut materiaalit Remsun varastoon
Lehtojärvelle ja lopuksi ranta siivottiin kesäkuntoon.
Syyskuun puolivälissä pukukoppi tuotiin rantaan. Kallioiden suojaan ruopattiin avannolle
kuoppa, minkä jälkeen laituri ja kulkusilta päästiin rakentamaan. Telttasaunaa ei
pystytetty, sillä uskottiin, että koronarajoituksen jatkuvat ainakin loppuvuoden. Kausi alkoi
lokakuun alkupuolella; virallinen avaus oli lokakuun ensimmäisenä lauantaina.
Koronan ja rannan pienen toimiston takia kausikorttien myynti siirrettiin nettiin. Uimarit
saivat pukukopin avaimen kotiin. Myös kertamaksujen nettimaksaminen mahdollistettiin.
Keskiviikkoiltojen telttasaunavuorot vaihtuivat sunnuntain yleisövuoroihin, jotka olivat
erittäin suosittuja. Avantouinnin suosio on ollut syyskauden kasvussa niin meillä kuin
muuallakin. Kiinnostus lajia kohtaan on näkynyt ennätysmäisenä kausikorttien myyntinä.
Joulukuun loppuun mennessä kausikortteja myytiin 268 kappaletta, kun koko talven myynti
yleensä on ollut reilut 200 kpl.
Marraskuu oli talvitulvien aikaa. Lokakuun lopulla alkaneet sateet nostivat jokien
vedenpintaa. Sekä Ounasjoen että Kemijoen jääkannet olivat heikkoja, minkä takia jäät
lähtivät liikkeet marraskuun alkupäivinä. Veden virtaus on avannollamme normaalisti
olematon, nyt se oli vaarallisen voimakas. Laitoimme turvaköysiä laiturille ja varoituksia
Facebookiin ja varoituskylttejä avannolle. Tilanne rauhoittui hetkeksi. Kemijokeen alkoi
syntyä jääpatoja, mikä muutti veden virtaamia. Joet loivat tälle vuodelle kolmannen kerran
jäänsä. Veden pinta nousi ja edelliskertaa vahvemmat jäälautat lipuivat kohti Perämerta.
Su 29.11. puolen päivän jälkeen Kemijoen jääpato kaupungin yläpuolella purkautui, mikä
aiheutti nopean vedennousun. Jouduimme poistamaan pintavirrankehittimet ja
lämpömaton laiturilta pelastusveneen avulla, sillä laituri oli kymmeniä senttejä veden alla.
Toiminta keskeytettiin lähes viikoksi, jonka aikana veden pinta laski ja jäi hieman laiturin
kannen alapuolelle.
Aamu-uimarit kokivat epämiellyttävän yllätyksen 30.12.2020; pari nuorta poikaa pakeni
avannolta pyörillä. He olivat yrittäneet murtautua laiturin huoltovälineillä pukukoppiin,
joulukuusi koristeineen oli päässyt uimaan ja pojat olivat ulostaneet laiturille. Laiturin

huoltovälineitä jouduttiin korvaamaan uusilla ja pukukopin lukko/salpa jouduttiin uusimaan.
Asiasta tehtiin rikosilmoitus poliisille.
Koskipuiston talviuintipaikka oli avoinna 210 päivää ja kirjattuja uintikertoja oli 13 500.

Napapiirin Hiihto
Koronan vuoksi Napapiirin Hiihto peruttiin. Napapiirin Hiihdon toimiston henkilöstö
kokoontui hiihtostadionille torstaina 12.3. valmistelemaan toimistoa lauantain hiihtoa
varten. Aiemmin päivällä oli saatu tieto Suomen hallituksen antamasta kiellosta järjestää
yli 500 henkilön tapahtumia. Ennakkoilmoittautuneita oli siinä vaiheessa 280.
Suomen hallitus kokoontui 12.3. klo 18 jälkeen keskustelemaan mahdollisista tiukemmista
rajoitteista, joita ei sinä iltana tullut. Alkuperäisen suunnitelman mukaan jälkiilmoittautuminen oli hiihdon toimistossa pe 13.3. klo 17-19 ja la 14.3. klo 8-10:30.
Siirsimme jälki-ilmoittautumisen nettiin avaamalla Lyytin ja rajaamalla ilmoittautumisen
400 hiihtäjään. Lyyti avattiin ilmoittautumisille klo 20:30 ja tieto muuttuneesta jälkiilmoittautumistavasta laitettiin hiihdon Facebook ja www-sivuille. Neljänsadan
raja täyttyi perjantaina ennen klo 14.
Hiihdon toimiston toimihenkilöt kokoontuivat pe 13.3. klo 15 jälkeen hiihtostadionille
rakentamaan toimistoa. Saimme tiedon AVI:n ylilääkärin vahvasta suosituksesta perua
hiihto 15:30 aikoihin, minkä jälkeen päätös perumisesta tehtiin. Asiasta ilmoitettiin
välittömästi Vartiokadulla olleille toimitsijoille ja tiedote asiasta laitettiin Facebookiin ja
hiihdon www-sivuille. Pari toimitsijaa jäi hiihtostadionille kertomaan mahdollisille
rintanumeron ja muiden materiaalien hakijoille hiihdon perumisen. He päivystivät myös
lauantaiaamuna ilmoitetun toimiston aukioloajan.
Järjestelytoimikunta kokoontui sunnuntaina 14.3. päättämään jatkotoimista. Hiihtäjille
ilmoitettiin mahdollisuudesta siirtää osallistumisoikeus vuoden 2021 hiihtoon tai saada 50
prosentin palautus osallistumismaksusta.
Suurin osa hiihtäjistä ymmärsi päätöksemme, mutta osa jälki-ilmoittautuneista hiihtäjistä
kritisoi voimakkaasti sitä, että vain puolet osallistumismaksusta palautetaan. Maksujen
puolikkaiden palautus tehtiin 8.4.2020 ja toiset puolikkaat palautettiin elokuussa.
Lentopallo
Lentopallon viikkovuorot keskeytettiin koronapandemian takia maaliskuun puolivälissä
koko loppukevääksi. Syyskaudella pelivuorot ovat pyörineet normaalisti kaksi kertaa
viikossa Alakorkalon koululla. VI Ensilumen lentopalloturnaus piti alun perin järjestää
Lapin urheiluopistolla 7.11. mutta koronatilanteen vaikeutumisen ja siihen liittyvien
rajoitusten takia turnaus siirrettiin pidettäväksi 12.12. Sekään ei onnistunut, sillä Lapin
aluehallintovirasto kielsi 3.12. Lapin sairaanhoitopiirin alueella kaikki sisä- ja
ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50
henkilöä. Kielto oli voimassa 7.12.2020-6.1.2021. Turnausta siirrettiin vielä kerran

pidettäväksi 30.1.2021, mutta kun aluehallintovirasto jatkoi yli 50 hengen tilaisuuksien
kieltoa, turnaus peruttiin kokonaan.
Lentopalloilijat kokoontuivat harjoittelemaan 46 kertaa, osallistujia oli keskimäärin 10 - 12.

Geokätköily
Vuoden 2020 aikana pidettiin 5 geoiltaa. Osallistujia oli yhteensä 61 henkilöä. Geoiltojen
lisäksi on osallistuttu geomiitteihin, ja kätköjen etsintää on suoritettu ryhmänä kimppakyydeillä. Koronan rajoitukset on vaikuttaneet siihen, että geoiltojen määrä on niin pieni.
Geoiltojen kävijämäärät kuukausittain:
Helmikuu 10 hlö
Maaliskuu 16 hlö
Kesäkuu 15 hlö
Syyskuu 14 hlö
Lokakuu 6 hlö

Perheiden ja lastentoiminta
Perheliikunnan ja lastentoiminnan jaosto päätettiin perustaa elokuussa 2020.
Jaoston tarkoituksena on edistää perheliikuntaa ja lasten toimintaa Ounasvaaran Latu
ry:ssä.
Jaoston jäseninä toimivat Tuula Kukkonen, Raquel Kontio Serrano, Krista Kuusela, Eeva
Oivo, Minna Uusiautti ja Ulla Kuusniemi, joka toimii jaoston vastaavana 2020-2021.
Jaostolla oli 3 kokousta toimintavuoden aikana.
Metsätontun lyhtyretki Ounasvaaralle joulukuussa toteutettiin poikkeuksellisesti siten, että
reitti ja tehtävät oli ennakkoon viety maastoon viikoksi ja osallistujat kulkivat reitin kullekin
ryhmälle sopivana aikana
Reittimerkintä ja tehtävät jätettiin yleisön pyynnöstä paikalle pidemmäksi ajaksi.
Lyhtyretkelle osallistui 28 päivän aikana yhteensä 840 henkilöä.

UlkonaKuinLumiukko
Perinteeksi muodostunut lumiukkotapahtuma, UlkonaKuinLumiukko, järjestettiin
Koskipuiston uimarannan parkkialueen ympäristössä 15.2. ja siihen osallistui 50 lumiukon
tekijää. Redun opiskelijat tekivät tapahtuman alusviikolla n. 50 lumiaihiota.

Yhteistyö Sydänyhdistyksen kanssa
Luontokuntosali Koskipuistossa yhteistyössä Sydänyhdistyksen kanssa Sydänviikolla
27.9.-4.10.

Karpaloretki
Perinteinen Karpaloretki toteutettiin lokakuussa kolmen osallistujan voimin.
REMONTEISTA
Vartiokadun remontti
Yhdistys on vuokrannut Vartiokatu 11-13 A kerhohuoneen toimistoksi sekä saunan ja
pesuhuoneen että pukutilat vuokravälineiden varastoksi. Kerhohuoneen vieressä
olevassa lämmönjakohuoneessa oli vesivahinko, minkä korjaamisen takia vuokratilat eivät
olleet käytössä vappuviikosta toukokuun lopulle. Jouduimme tyhjentämään kaapistot/hyllyt
ja siirtämään ne toimistossa keskilattialle väliseinän korjaamisen takia. Yhdistyksen mapit
seulottiin ja hävityskelpoinen materiaali tuhottiin remontin jälkeen tehdyssä toimiston
järjestämisen yhteydessä.

OuLaA:n remontti
Kiilopäällä olevan OuLaA-osakkeen sauna- ja pesutilat remontoitiin keväällä 2019.
Syksyllä 2020 parvelle menevät portaat uusittiin siten, että niiden kaide vastaa
tämänhetkisiä rakentamismääräyksiä. Samassa yhteydessä parven ikkuna suurennettiin
varauloskäynniksi ja sen alle ulkoseinään kiinnitettiin poistumistien vaatimat tikkaat.
Palovaroittimien uusiminen jäi vuodelle 2021.

KOULUTUS
Laura Niskala ja Mari Heikkilä osallistuivat Rakastu retkeilyyn -koulutukseen, joka
pidettiin Oulussa elokuussa; alkuperäisen suunnitelman mukaan koulutus olisi ollut
kesäkuussa.

LATUALUEEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN
Latualue ei järjestänyt kevät tapaamista koronan takia. Syystapaaminen oli
Kemijärvellä lokakuun alussa ja siihen osallistui kaksi henkilöä. Suomen Ladun
toiminnanjohtaja Eki Karlsson kertoi keskusjärjestön terveiset ja kävi pääpiirteittäin
samalla läpi SuLan vuosikokousasiat. Soili Ilmavirta lupautui jatkamaan alueen
yhdyshenkilönä siihen asti kunnes hänelle löydetään seuraaja.
Aila Oikarainen jatkaa Ounasvaaran Ladun edustajana aluetyöryhmässä.

SUOMEN LADUN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN
Molemmat viralliset kokoukset järjestettiin etänä.

Ulla Kuusniemi on Luonnossa kotonaan -työryhmän ja Meillä on Metsämörrilaatutunnus -työryhmän jäsen.
Aila Oikarainen on Vapaaehtoistyöryhmän jäsen.

TIEDOTUS
Yhdistys on lähettänyt yhden Oulakka-jäsenlehden ja neljä sähköpostitiedotetta.
Tapahtumista on tiedotettu Facebook-sivuilla, yhdistyksen www-sivuilla sekä
ennakkojutuilla paikallislehdessä.
TALOUS
OuLaA:ssa vuonna 2019 tehdyn remontin kustannusten kolmannes rasittaa tilikauden
tulosta 7 540 €:lla ja syksyllä tehty remontti 3 933,82 €:lla; yhteensä 11 473,82 €.
Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 4 986,10 € kirjataan omaan pääomaan voitto/tappiotilille.
Hallitus

