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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2021 

Kulunut vuosi on yhdistyksen 69. 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 maksaneita jäseniä 1.12.2021 oli 

1390. 

Hallitus (8 varsinaista ja 2 varajäsentä) kokoontui yhteensä 13 kertaa.  

 

puh.joht. Aila Oikarainen  13 kertaa 

jäsen   Aimo Jolanki    8 kertaa 

jäsen  Antero Karvinen  12 kertaa 

jäsen  Eeva Oivo   10 kertaa 

jäsen  Kirsi Lantto   12 kertaa 

jäsen  Leif Wilenius    4 kertaa 

jäsen  Nina Miettinen   3 kertaa 

jäsen  Outi Torvinen   13 kertaa 

jäsen  Vesa Mattila    9 kertaa 

varajäsen Eero Kukkonen   9 kertaa 

varajäsen Ulla Kuusniemi  11 kertaa 

 

Yhdistyksen kevätkokous oli 29.3.2021 ja syyskokous 8.11.2021. Molempiin osallistui 12 

henkilöä.  

Yleinen kokous Venetien toimitilan rakentamissuunnitelmista 24.5.2021 ja siihen osallistui 

13 henkilöä. 

 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

Talviuinti    

Talviuinnin teemaviikkoon liittyvä tapahtuma 17.1. ja pikkujoulu-uinteja 14.12. ei järjestetty 

koronarajoitusten takia. 

Ystävänpäivänä, su 14.2.2021, kirjattiin yhteensä 132 uintisuoritusta. 
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Kevätkausi päättyi 14.5. ja syyskausi alkoi la 2.10.2021 avoimin ovin. Toiset parin tunnin 

avoimet ovet pidettiin 21.11.  Vuoden aikana kirjattuja uintisuorituksia oli 20 000. 

Telttasauna ei ollut käytössä ja se myytiin syyskaudella. 

Talviuinnin SM-kilpailut Laukaan Peurungassa 5. - 7.2.2021. ei järjestetty koronan takia 

 

Retkeily 

Lumiliukususket/lumikengät –retki Virikkolammen laavulle 31.1., yhteensä 3 hlöä. 

Lumimajoitepäivä/talviretkeily intro 21.2.2021, peruttiin koronan takia 

Rakastu retkeilyyn –koulutusta 21.-23.5.2021 ei järjestetty ja yöretki Korouomaan 13.-

14.6.2021 muutettiin päiväretkeksi Napapiirin retkeilyalueelle, osallistujia yhteensä 10 

hlöä.  

Karpaloretkelle Kurijärven maisemiin 9.10. osallistui 8 marjastajaa.    

Ounasvaaralle 10.10. järjestetylle suppilovahveroretkelle osallistui 24 hlöä. 

 

 

Hiihto 

Tammi- tai helmikuussa järjestettiin kahtena viikonloppuna aikuisille sekä perinteisen että 

vapaan hiihtotavan alkeiskurssit. Kurssille osallistui yhteensä 36 hlöä. 

 

Maastopyöräily   

Ohjaajakoulutukseen, joka on 15. - 16.5.2021 osallistui yksi henkilö ja kahden ohjaajan 

vetämiä maastopyöräretkiä järjestettiin kahdeksan kertaa ja niihin osallistui 20 hlöä. 

 

Sauvakävely 

Kävelykipinä -tapahtuma 22.5.2021 yhteensä 4 hlö. 

Kävelykilometrikisaan 1.5.-31.10.2021 osallistui 24 hlöä, joiden keskimäärin 271,7 km. 

 

 

Geokätköily kuukausitapaamisia ei ollut kevätkaudella koronan takia 

syksyllä yksi tapaaminen, johon osallistui puolenkymmentä henkilöä. 

Geokätköilyn Mega Event on Vuokatissa 12.6.2021 ei toteutunut koronatilanteen takia. 

 

 

Lasten ja perheiden toiminta 

 

Lasten ja perheiden toiminnan jaoston tavoitteena on tukea ja lisätä perheiden 

luontoliikuntaa järjestämällä tapahtumia ja omatoimisia toiminnallisia reittejä Rovaniemellä. 

Jaosto kokousti 7 kertaa, joista yksi oli etäkokous. 

 

Tapahtumia jaosto järjesti ympäri vuoden pääasiassa Ounasvaaran ympäristössä 

seuraavasti: 

Hyvinvointipolku ja Lumiukkopuuhat Ounasvaaralla 20. 3- 5.4.2021 17pv osallistujia 300. 
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Metsämörrin polku ja luonnon kuntosali 8.5.-30.5.2021 ja Unelmien liikuntapäivä 10.5.2021  

Kesto 24pv osallistujia n. 250 

 

Metsämörriretket Ounasvaaran ulkoilualueella: 21.3. (5 lasta) 18.4. (5 lasta), 25.4. (4 

lasta), 9.5. (4 lasta), 16.5. (3 lasta). 

 

Rovaniemi-viikon omatoiminen perheiden liikuntareitti Koskipuistossa. 

Kesto 8 pv. Osallistujia 250 

 

Huhuu lastenkirjallisuusfestivaali viikko 41. Yhteistyössä Kaupungin kirjaston kanssa 

järjestetty omatoimireitti Ounasvaaralle. Kesto 7pv Osallistujia 170 

 

Metsätontun lyhtyreitti Pöyliövaaralla 28.11.2021. Osallistujia 200 

 

Muumiperheen hiihtokoulu ei toteutunut vuonna 2021. 

 
 
Lentopallo 

Yhdistyksellä on kaksi lentopallovuoroa Alakorkalon koululla. Parikymmentä lentopalloilun 

harrastajaa on kokoontunut koulujen lukukausien aikana tiistaisin ja keskiviikkoisin 

pelaamaan lentopalloa.  

Ensilumen lentopalloturnaus suunniteltiin pidettäväksi Isänpäivänä, mutta se jouduttiin 

perumaan vähäisen osanottajamäärän takia. 

 

 

Suomen Ladun valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen 

 Ulkona kuin lumiukko la 27.2.2021 osallistui  50 hlöä. 

 Unelmien liikuntapäivä 10.5.2021, johon osallistui 50 hlöä. 

 Nuku yö ulkona 28.8.2021, ei järjestetty 

 

 

NAPAPIIRI-JUKOLA 2021 

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

20.6.2021. Yhdistyksemme osallistui tapahtuman toteuttamiseen vastaamalla yhden 

juomarastin toiminnasta; n. 20 henkilöä.  

 

 

65. NAPAPIIRIN HIIHTO peruttiin toistamiseen koronan takia. 
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KOULUTUS 

Suomen Ladun maastopyöräilyn ohjaajakoulutukseen osallistui yksi yhdistyksen jäsen. 

Retkeilyjaoston järjestämä Rakastu retkeilyyn- koulutus typistettiin päiväretkeksi 

Vaattungin retkeilyalueelle.  

 

LATUALUEEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 

Vapaaehtoiskoulutus Äkäslompolossa 16-17.1., 2 hlöä  

Retki Korouomaan 12.-13.6. ja retkeilykoulutus Akumajalla 26.-29.8. eivät toteutuneet. 

Syyskokous Pellossa 25.9. ja oli paikalla yksi ja etänä kaksi henkilöä. 

 

SUOMEN LADUN VIRALLISET KOKOUKSET 

Kevätkokous oli etäkokouksena Turussa 25.4 ja siihen osallistui kolme henkilöä. 

Syyskokous oli Lappeenrannassa 31.10.2021. Se järjestettiin hybridikokouksena ja siihen 

osallistui kaksi henkilöä etänä.  

 

 

SUOMEN LADUN TYÖRYHMIIN OSALLISTUMINEN 

Ulla Kuusniemi on ollut Luonnossa kotonaan -työryhmän ja Meillä on Metsämörri- 

laatutunnus -työryhmän jäsen. 

Aila Oikarainen on ollut vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmän jäsen. 

 

 

TIEDOTUS  

Yhdistyksen nettisivujen uudistaminen aloitettiin ja sinne lisättiin muuan muassa juttuja 

yhdistyksen toiminnasta.  Uudistustyö jatkuu vuoden 2022 puolella. 

Oulakka-jäsenlehti ilmestyi tammikuussa ja sähköisiä jäsenkirjeitä lähettiin 12 kertaa. 

Tapahtumista tiedotettiin verkkosivujen lisäksi Facebookissa ja  Uuden Rovaniemen 

tapahtumapalstalla.  

Uusille jäsenille lähettävä tervetulokirje päivitettiin ja niitä päätettiin lähettää kolme kertaa 

vuodessa. Kaikille jäsenille lähetettiin rekrykirje, jolla innostettiin uusia ihmisiä mukaan 

yhdistyksen vapaaehtoistoimintaan. Saimme kolme vastausta. 

 

 

VÄLINEVUOKRAUS 

Välinevuokraus vilkastui pandemiatilanteen mukanaan tuoman retkeilyinnostuksen myötä. 

Ahkioita vuokrattiin 35 erillistä kertaa ja ahkiot olivat vuokralla 210 päivää. Lumiliukusukset 

olivat käytössä 28 päivänä ja lumikenkien vuokraus oli myös vilkasta. 

 

SIJOITUSTOIMINTA  
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Yhdistyksen lomaosake, OuLaA, on Tunturikeskus Kiilopään vuokrauksessa. Sopimuksen 

mukainen vuokraushinta on 8 000 €/vuosi.  Yhdistys vastaa osakkeen vastikkeesta, 

sähköstä, vedestä ja irtaimen vakuutuksesta. 

 

TOIMITILAT / INVESTOINNIT 

Marraskuussa allekirjoitettiin Venetien tontin 30 vuoden maanvuokrasopimus, jätettiin  

rakennuslupahakemus ja avustushakemukset Rovaniemen kaupungille. 

Valtionapuhakemus AVI:lle jätettiin joulukuun lopulla. 

Hallituksen joulukuun kokouksessa päätettiin palkata urakkakilpailun toteuttaja. 

 

 

TALOUS  

Yhdistyksen lomaosakkeessa, OuLaA:ssa, vuonna 2019 tehdyn remontin kustannusten 

(viimeinen) kolmannes rasittaa tilikauden tulosta 7 557 €:lla. 

Rovaniemen kaupungin toiminta-avustus oli 1 000 € ja liikuntapaikkojen ylläpitotuki 300 €,  

jäsenmaksutulot 13 215 €:a ja talviuinnin bruttotulot 37 290 €:a  

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 22 094 € kirjataan omaan pääomaan voitto- 

/tappiotilille. 

        Hallitus 

 

 


