
  

 

    TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

 

 

Ounasvaaran Ladun perustehtävänä on edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa 

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

luonnosta. Korona-aikana ulkoilun merkitys on korostunut ja se on hyvä lääke myös pandemian 

jälkihoidossa ja paluussa normaaliin.  

Yhdistyksemme toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen niin yhdistyksen hallinnon kuin varsinaisen 

toiminnan järjestämisen ja ohjaamisen tasoilla. 

Syyskokouksessa 2022 päätämme strategian vuosille 2023 – 2027. Strategian päivityksen yhdessä 

selkeytämme vision 80-vuotiaasta, v. 2032, Ounasvaaran Ladusta. 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

 

Talviuinti 
Talviuintijaosto, Hilehiset, tekee lajia tunnetuksi suomalaisena terveysliikuntana. Jaoston 

tavoitteena on kasvattaa lajin aktiivista harrastajamäärää. 

Hilehiset osallistuu tammikuussa Rakastu talviuinnin teemaviikkoon 10.-16.1. järjestämällä 

talviuintipäivän, jolloin paikalliset pääsevät kokeilemaan lajia helposti ja turvallisesti. Jaosto järjestää 

perinteiset Ystävänpäivän uinnit sen aattona eli su 13.2.2022. Kausi loppuu, jäiden lähdöstä 

riippuen, huhti- toukokuun vaihteessa.  Syyskausi alkaa Koskipuistossa lokakuun alussa tai Venetiellä 

uudisrakennuksen valmistuttua. 

Yhdistyksemme jäseniä osallistuu SM-kilpailuihin Laukaan Peurungassa 4-6.2. 

 

Maastopyöräily 

Yhdistyksen tavoitteena on edistää maastopyöräilyä matalan kynnyksen ulkoilulajina ja 

luontoliikuntana.  Koulutetut ohjaajamme apulaisineen järjestävät tulevan talven ja ensi kesän 

aikana maastopyöräilylenkkejä Ounasvaaralla ja muualla Lapissa. Haaveena on parin päivän 

maastopyörälenkit Saariselällä kesällä 2022. Osallistujat vastaavat kaikista retken kustannuksista. 

Maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssi Kemissä 18.-19.6. 

 

 

 



Polkujuoksu 

Yhdistyksen tavoitteena on edistää polkujuoksua matalan kynnyksen ulkoilulajina ja 

luontoliikuntana.  Yhdistys koulutetut ohjaajat järjestävät kesän ja syksyn aikana vaativuustasoltaan 

erilaisia, myös perheille suunnattuja, polkujuoksulenkkejä.  

Polkujuoksun ohjaajakurssi Oulussa 7.5. 

 

Hiihto   
Hiihto on Suomen Ladun painopistelaji ja siihen liittyvät Kansallinen hiihtopäivä 29.1. ja Rakastu 

hiihtoon -kampanja 29.1.-27.2. joilla houkutellaan uusia harrastajia lajien pariin. 

 

Yhdistys järjestää aikuisten perinteisen ja vapaan hiihtotavan hiihtokoulut tammi-helmikuun 

vaihteessa; yksi päivä/hiihtotapa, kuutamo- tai pimeähiihdon helmikuussa ja 

 65. Napapiirin Hiihdon 12.3.2022 yhteistyössä Ounasvaaran Hiihtoseuran kanssa sekä  

Seniori-Siskojen hellehiihtoviikon Kiilopäällä maaliskuussa. 

 

Retkeily 
Retkeily on Suomen Ladun painopistelaji ja siihen liittyen se tarjoaa yhdistyksille edelleen Rakastu 

retkeilyyn -ohjaajakurssia ja kampanjoi retkeilyn puolesta Retkelle-päivillä 11-12.6. 

Jaosto järjestää Lumimajoite-intron helmikuussa ja päiväretkiä Rovaniemen ympäristössä eri 

vuodenaikoina.  Luonnonantimia kerätään syyskuun alussa puolukkaretkellä ja lokakuussa karpalo- 

ja suppilovahveroretkillä.  
Selvitetään mahdollisuudet järjestää luonnonantimien keräämiseen ja käyttöön liittyviä tapahtumia 

yhteistyössä Lapin Marttojen kanssa.   

Suomen Ladun (SL) järjestämänä Rovaniemellä Metsämieli vertaisvetäjäkoulutus 22.5. 

 

Kävely 

Yhdistys järjestää Kävelykipinä-tapahtuman toukokuun lopulla ja osallistuu valtakunnalliseen 

Kävelykilometrikisaan touko-lokakuun aikana. 

 

Geokätköily 

Geokätköilijät kokoontuvat kuukausittain yhdistyksen toimistolle Vartiokadulle tutustumaan 

erilaisiin apuohjelmiin/käyttöjärjestelmiin ja kouluttautumaan. Jaosto järjestää retkiä Rovaniemen 

alueella ja eri puolilla Lappia. Jaosto tarjoaa myös tilauskoulutusta.  Jäseniämme osallistuu 

omakustanteisesti Siniset Ajatukset -megaevent Kajaanissa 10.-12.6. 

  

 

 



Lasten ja perheiden toiminta 
Jaosto järjestää omatoimitapahtumina 

            - SL:n Ulkona kuin Lumiukko kampanjaan, 14.2.-13.3.2022, liittyen Ounasvaaralle  

               opastetaulut Lumiukkopuuhiin ja Hyvinvointipolun.  

            - Rovaniemi-viikolla; viikko 36 syyskuussa, tapahtuma perheille. 

Jaosto järjestää  

             - Muumiperheen hiihtokoulun maaliskuussa Koskipuistossa, 

            - Metsämörriretkiä huhti-toukokuussa Ounasvaaralla  

            - tapahtuma Unelmien liikuntapäivänä 10.5.2022. 

            - Metsätontun lyhtyreitti 1.12.2022 Ounasvaaralla 

 

Jaosto toteuttaa yhteistyössä kaupungin kirjaston kanssa viikolla 41 toimintaa perheille, 

”Hämärähommia”, Ounasvaaralla. 

 

SL:n järjestämänä Rovaniemellä Tunteet hukassa -metsäseikkailu -koulutus 21.5. ja 

Metsämörriohjaajan peruskurssi 17.-18.9.   

 

Metsämörri täyttää 30 vuotta ja SL järjestää Metsämörrin juhlaviikon 19.-25.9. 

 

Lentopallo 
Yhdistyksellä on peruskoulujen lukukausien aikana kaksi viikoittaista lentopallovuoroa. Yhdistys 

järjestää VI EnsiLumen lentopalloturnauksen marraskuussa.  

 

Suomen Ladun valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen 

 UlkonaKuinLumiukko-tapahtuma yhtenä päivänä ajalla 14.2.-13.3. 

 

 

KOULUTUS 

Yhdistyksellä on kaksi maksutonta kurssipaikkaa seuraavissa lajeissa/toimintamuodoissa: Rakastu 

retkeilyyn, maastopyöräily, polkujuoksu, Metsämieli, melonta, lumikenkäily, Tunteet hukassa -

metsäseikkailu, Muumien hiihto- tai retkeilykoulu, sekä Metsämörrin peruskurssi tai teemakurssit. 

Maksuttoman kurssipaikan käytön edellytyksenä on, että osallistuja sitoutuu toimimaan ko. 

lajin/toimintamuodon ohjaajana omassa jäsenyhdistyksessään. Kurssipaikan käytöstä ja siihen 

liittyvästä vapaaehtoistyöstä sovitaan jäsenyhdistyksen ja kurssipaikan käyttäjän kesken. 

Jäsenyhdistykset raportoivat toiminnasta vuosittain järjestön toimintakyselyssä. 

 

 



YHDISTYKSEN VIRALLISET KOKOUKSET 

 Kevätkokous maalis-huhtikuussa 

 Syyskokous loka-marraskuussa 

 

LATUALUEEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 
Yhdistyksellä on edustaja aluetyöryhmässä. 

Retkiruokakurssi Akumajalla elokuussa; matkat ja majan vuokra aluerahasta. 

Latualueen syyskokous on Hetassa 17.-18.9 ja jonka yhteydessä on Vaikuta verkossa -koulutus 

sosiaaliseen mediaan.  Hetan Latu viettää samalla 50-vuotispäiviään.  

 

SUOMEN LADUN VIRALLISET KOKOUKSET 
  Kevätkokous 24.4. Turku, Ruissalo 

  Syyskokous 30.10. Helsinki 

 

TIEDOTUS     

Oulakka-jäsenlehteä ei tehdä vuonna 2022.  Juhlavuoden kunniaksi tehdään Rovaniemen alueen 

talouksiin syksyllä jaettava tiedotuslehti.  

Vuonna 2021 aloitettua yhdistyksen verkkosivujen uudistamista jatketaan. Sisältöä kehitetään siten, 

että sivuilla on entistä enemmän ajankohtaisia juttuja yhdistyksen tapahtumista ja suunnitelmista. 

Perustietosivuja ja lajisivuja päivitetään. Verkkosivujen pohja on edelleen Suomen Ladun teema 

2018. 

Sivujen sisällön ja ulkoasun päivittämisestä vastaa jäsenistä koostuva työryhmä, jossa on sisällön ja 

teknisen puolen osaajia. 

Ajankohtaisista asioista tiedotetaan jäsenille sähköpostitse tarpeen mukaan. Pyritään päivittämään 

jäsenistön sähköpostiosoitteet ajan tasalle. Keskusjärjestön tiedotusmateriaalia hyödynnetään 

soveltuvin osin. Tapahtumista tiedotetaan omilla verkkosivuilla ja Facebookissa sekä Lapin Kansan ja 

Uuden Rovaniemen tapahtumapalstoilla. Isoimmista tapahtumista tarjotaan ennakkojuttuja lehtien 

uutissivuille.  

Yhdistyksen viralliset tiedotukset julkaistaan Lapin Kansa –lehdessä ja yhdistyksen verkkosivuilla.  

 
 

YHDISTYS 70 VUOTTA 9.12.2022  

Yhdistyksen jäsenille tarjotaan teatteriesitys (joulukuussa), yhdistyksen osuus lipunhinnasta 5 

€:n/jäsenlaji. Haetaan Suomen Ladulta ansiomerkkejä aktiivisille vapaaehtoisille.  

 



 

JÄSENPALVELUT 

Ounasvaaran Ladun jäseneksi liitytään https://www.suomenlatu.fi/, jolloin henkilön tiedot 
kirjautuvat Ankkuri-jäsenrekisteriin. SL korvaa Ankkuri-jäsenrekisterin vaiheittain uudella 
järjestelmällä 2022-2023.  Suomen Latu hoitaa jäsenmaksulaskutuksen.  

Uusille jäsenille lähetetään tervetulokirje huhti-, elo- ja joulukuussa. Yhdistyksellä ei ole nimettyjä 
jäsenhankkijoita vaan yhdistyksen tapahtumat toimivat myös jäsenhankintatilaisuuksina. 

 

 

VUOKRATTA KALUSTO 
Retkeilyn ja ulkoilun välineiden vuokraus/varaus https://rentle.shop/ounasvaaranlatu/: Vuokra 
maksetaan ennen välineiden hakemista yhdistyksen pankkitilille käyttäen viitettä 1313. 

 

SIJOITUSTOIMINTA 
Yhdistyksellä on Kiilopäällä kelohonkainen rivitalo-osake, joka on Tunturikeskus Kiilopään 
välityksessä. Tunturikeskus Kiilopää raportoi välityksessään olevien osakkeiden kunnosta/puutteista. 
OuLamajojen kattopinnoite on alkuperäinen ja se uusitaan kesällä 2022.  
 
 

VENETIEN TOIMIPAIKKA 
Päätös rahoitushakemusten jättämisestä ja samalla hankkeeseen ryhtymisestä tehdään yhdistyksen 
ylimääräisessä kokouksessa joulukuussa 2021.   
Vuonna 2022 edetään joulukuussa 2021 ylimääräisessä kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.  
 
 

TALOUS 
Varsinainen toiminta katetaan jäsenmaksutuloilla ja kaupungin yleisavustuksella. OuLaA:n 
nettotuotto riittänee kattamaan kattoremontista osakkeelle kohdistuvan osuuden. 
 
                     HALLITUS 
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