
  

 

    TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

 

 

Ounasvaaran Ladun perustehtävänä on edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista 

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

nauttia luonnosta.  

Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen niin yhdistyksen hallinnon kuin varsinaisen 

toiminnan järjestämisen ja ohjaamisen suhteen. 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

 

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

tavoitteena on kasvattaa lajin aktiivista harrastajamäärää. 

Hilehiset osallistuu tammikuussa Rakastu talviuinnin teemaviikkoon 9.-15.1. järjestämällä 

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

järjestää perinteiset Ystävänpäivän uinnit ti 14.2.  

Kausi loppuu huhti- toukokuun vaihteessa.  Syyskausi alkaa lokakuun alussa Venetien uudella 

uimapaikalla tai Koskipuistossa. 

Yhdistyksemme jäseniä osallistuu SM-kilpailuihin Laukaan Peurungassa 3.-5.2. 

 

Maastopyöräily 

Yhdistyksen tavoitteena on edistää maastopyöräilyä matalan kynnyksen ulkoilulajina ja 

luontoliikuntana.  Koulutetut ohjaajamme avustajineen järjestävät maastopyöräilylenkkejä 

Ounasvaaralla ja muualla Lapissa. 

 

Polkujuoksu 

Yhdistyksen tavoitteena on edistää polkujuoksua matalan kynnyksen ulkoilulajina ja 

luontoliikuntana.   

Polkujuoksun ohjaajakurssi Kiilopäällä la 15.7. Sinne toivotaan yhdistyksemme jäseniä 

kouluttautumaan polkujuoksuohjaajiksi. 

 

Hiihto   

Suomen Ladulla on koko hiihtokauden kestävä Rakastu hiihtoon -kampanja, jolla houkutellaan 

uusia harrastajia lajin pariin. Kansallista hiihtopäivä vietetään la 4.3.. 



Yhdistys järjestää aikuisten perinteisen ja vapaan hiihtotavan hiihtokoulut tammi-helmikuun 

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

  

Napapiirin Hiihto on tauolla ainakin vuoden 2023. Sen sijasta Ounasvaaran ja sen lähiympäristön 

laavuille järjestetään Kansallisena hiihtopäivänä la 4.3. kolme eri pituista hiihtoretkeä. 

 

Retkeily 
Suomen Ladun tarjoaa yhdistyksille edelleen Rakastu retkeilyyn -ohjaajakurssia ja kampanjoi 

retkeilyn puolesta Retkelle-päivillä 10.-11.6. 

Jaosto järjestää päiväretkiä Rovaniemen ympäristössä ja vaelluksia eri puolilla Lappia sekä Pohjois-

Norjaa ja Pohjois-Ruotsia.  Luonnonantimia kerätään lokakuussa karpalo- ja suppilovahveroretkillä.  

 

Kävely 

Yhdistys järjestää Kävelykipinä-tapahtuman toukokuun lopulla ja osallistuu valtakunnalliseen 

Kävelykilometrikisaan touko-syyskuun 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 Mega Event Helsingissä 26.8. 

  

Lasten ja perheiden toiminta 
Jaosto järjestää ohjattua ja omatoimista luontoliikuntaan kannustavaa toimintaa lapsille ja 

perheille Rovaniemen lähiluontokohteissa. 

Helmi- maaliskuussa tehdään omatoiminen Talvipuuhat- reitti Ounasvaaralle.  

Metsämörriretket maalis-toukokuussa Ounasvaaralla. Metsämörriretkiä voidaan järjestää myös 

perheretkinä.  

Metsämörri-satuhahmo innostaa 5-8-vuotiaita lapsia liikkumaan lähiluonnossa ja tutustumaan sen 

ihmeisiin.  Mörriseikkailu on Ounasvaaralla järjestettävä viiden kerran tapahtumasarja, 

kokoontumiset sunnuntaisin 2-3 viikon välein. 

Jaosto osallistuu Suomen Olympiakomitean Unelmien liikuntapäivään 10.5. 

Omatoimitapahtuma perheille Rovaniemi-viikolla 36. 

Syys-marraskuussa ohjattuja perheretkiä Ounasvaaralla. 

Metsätontun lyhtyretki 1. adventtina Pöyliövaarassa.  

 

 



 

Lentopallo 
Yhdistyksellä on peruskoulujen lukukausien aikana kaksi viikoittaista lentopallovuoroa Alakorkalon 

koululla. Yhdistys järjestää VII EnsiLumen lentopalloturnauksen marraskuussa.  

 

Suomen Ladun valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen 

  Nuku yö ulkona -tapahtuma la 26.8. 

 

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. 

50-vuotisjuhlia: Pellon Latu ja Polku juhlii 7.5.2023 ja Tornion Latu ja Polku syyskuussa. 

Pellon tapaamisessa on koulutusta perheiden ja lastentoiminnan järjestämisestä. 

Syyskokous Torniossa syyskuussa, jossa koulutusta tapahtumien turvallisuusasioista ja niihin 

liittyvästä dokumentoinnista. 

Tutustuminen Sallan uuteen kansallispuistoon 10.-11.6. ja samalla vierailu Sallan Ladun ja Polun 

luona 

OuLa isännöi:   Ruskaretki Korouomaan Posiolla elo-syyskuun 2023 ja  

                            VII EnsiLumen lentopalloturnaus marraskuussa 

Latualueen maksaa tapahtumiinsa osallistumisesta yhden auton matkat/yhdistys Suomen Ladun 

taksan mukaan lukuunottamatta EnsiLumen lentopalloturnausta. 

 

 



SUOMEN LADUN VIRALLISET KOKOUKSET 
  Kevätkokous 23.4. Tampereella 

  Syyskokous 29.10. Mikkeli 

 

TIEDOTUS     

www.ounasvaaranlatu.fi – sivujen uudistamista jatketaan. Sivujen sisältö keskittyy yhdistyksen 
perustietoihin, lajien esittelyyn ja merkittäviin ajankohtaisiin asioihin. 
 
Ajankohtaisista asioista tiedotetaan jäsenille kuukausittain sähköpostitiedotteella.  

 

Facebookia ja Instagramia käytetään sekä tapahtumien ennakkomarkkinointiin että tapahtumien 

tunnelmakuvien välitykseen.  

 

Suomen Ladun tapahtumakalenteriin lisätyt tapahtumat linkittyvät yhdistyksen www-sivuille. 

Lisäksi tapahtumista tiedotetaan Rovaniemen kaupungin tapahtumakalenterissa, josta tiedot 

välittyvät Lapin Kansan tapahtumakalenteriin ja Tapahtumien Lappi -kalenteriin. Tapahtumatiedot 

myös Uuden Rovaniemen tapahtumapalstalle. 

Isoimmista tapahtumista ja uusista avauksista tarjotaan ennakkojuttua paikallislehtien 

uutissivuille. 

Yhdistyksen viralliset tiedotukset, vuosikokoukset, julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla ja Lapin 

Kansassa. 

 

YHDISTYS 70 VUOTTA 9.12.2022  

Ounasvaaran Latu perustettiin 9.12.1952.  Tätä juhlitaan la 28.1. järjestettävässä tapahtumassa, 

jossa mm. jaetaan ansiomerkkejä aktiivisille jäsenille.  

 

JÄSENPALVELUT 

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

kirjautuvat Suomen Ladun ylläpitämään jäsenrekisteriin. Suomen Latu hoitaa 

jäsenmaksulaskutuksen.  

Tervetulokirje uusille jäsenille lähetetään kuukausittain.   
Yhdistyksellä ei ole nimettyjä jäsenhankkijoita vaan yhdistyksen tapahtumat toimivat myös 
jäsenhankintatilaisuuksina. 

 

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

 

http://www.ounasvaaranlatu.fi/
https://ounasvaaranlatu.fi/vuokraus/


 

SIJOITUSTOIMINTA 
Yhdistyksellä on Kiilopäällä kelohonkainen rivitalo-osake, joka on Tunturikeskus Kiilopään 
välityksessä. Tunturikeskus Kiilopää raportoi välityksessään olevien osakkeiden 
kunnosta/puutteista.  Osakkeesta vuosien saatossa saatu nettotuotto on käytetty viime vuosina 
osakkeen perusremonttiin. 
Yhdistyksen hallitus teki OP Kodin kanssa myyntitoimeksiannon osakkeen myymisestä. 
Toimiseksianto on voimassa 31.12.2022 ja sitä voidaan halutessa jatkaa neljällä kuukaudella eli 
30.4.2023 asti.  
Myynnin onnistuessa siitä saatava tuotto käytetään Venetien toimipisteen rahoitukseen.  
 
 

VENETIEN TOIMIPAIKKA 
Venetien toimipaikan suunnitelmat valmistuivat loppuvuodesta 2021 ja rakennuslupa sai 
lainvoiman 1.2.2022. Urakkatarjouskilpailun perusteella rakennuskustannukset osoittautuivat niin 
korkeiksi, että tehtyjen suunnitelmien mukaisesta rakentamisesta luovuttiin tässä vaiheessa. 
 
Tavoitteena on kesän 2023 aikana tehdä Venetien parkkialue ja rakennuspaikka 
arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti samoin kuin avantopohja, laituri ja katettu käytävä laiturilta 
pukutiloihin. Väliaikaiseksi pukeutumistilaksi tulee viideksi vuodeksi vuokrattu moduulirakennus. 
Tavoite sisältää sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät. 
Voimassa olevalle maanvuokrasopimukselle on haettu muutos ja väliaikaiselle pukeutumistilalle 
rakennuslupa vuoden 2022 aikana. 
 
 

TALOUS 
Varsinainen toiminta katetaan jäsenmaksutuloilla ja kaupungin yleisavustuksella. 
Yhdistyksen retkien vetäjille korvataan matkakustannukset Suomen Ladun taksan mukaan. 
 
 
 
                      HALLITUS 

 

 

 

 

  

 

 

 


