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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2022 

 

Ounasvaaran Latu täytti 70 vuotta 9.12.2022. Yhdistys tarjosi merkkipäivän kunniaksi 

jäsenille 5€:n alennuksen Rovaniemen teatterin Nunnia ja Konnia -esitykseen. Osallistujia 

13 jäsentä. Vuosijuhla siirrettiin pidettäväksi 28.1.2023.  

Yhdistys edistää kaikenikäisten liikunnallista elämäntapaa tavoitteena, että jokainen löytää 

oman lajinsa. Pahimman koronaepidemian jälkeen toiminta palautui vähitellen perinteisiin 

uomiinsa. Yhdistyksen toimintamuotoja olivat vuonna 2022 talviuinti, geokätköily, 

lentopallo, perheiden ja lasten toiminta, lumenveisto ja retkeily ja maastopyöräily.   

 

Suomen Ladun Ankkuri-rekisterin mukaan maksaneita jäseniä 1.12.2022 oli 1404. 

Hallitus (8 varsinaista ja 2 varajäsentä) kokoontui yhteensä 12 kertaa.  

 

puh.joht. Aila Oikarainen  12 kertaa 

varapuh.joht. Outi Torvinen  12 kertaa 

jäsen   Aimo Jolanki     2 kertaa 

jäsen  Antero Karvinen  10 kertaa 

jäsen  Taisto Oivo    11 kertaa 

jäsen  Kirsi Lantto      9 kertaa  

jäsen  Vesa Mattila      8 kertaa 

jäsen  Elina Vieno        8 kertaa 

jäsen  Leif Wilenius      2 kertaa 

varajäsen Ulla Kuusniemi     8 kertaa 

varajäsen  Raquel Kontio-Serrano    1 kerran 

 

Yhdistyksen kevätkokous oli 30.3.2022 ja siihen osallistui 10 henkilöä. Syyskokous 

pidettiin 15.11.2022 ja siihen osallistui 15 henkilöä.  

 

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

Talviuinti    

Avoimet ovet pari tuntia 13.2.Ystävänpäivän uintien etkoilla kirjattuja uinteja 32.  Päivän 

aikana kirjattuja uinteja yhteensä 119.   
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Pikkujoulu-uinnit avoimin ovin 11.12.,kahden tunnin aikana kirjattiin 23 uintia ja päivän 

aikana 102 uintia 

 

KaivuriApu sponsoroi avantokuopan tekemisen ja avannon rakenteiden tekemisen.  Petri 

Remsu toi laiturin ja kulkusillan materiaalit Lehtojärveltä ja toimi rakentamisen 

”työnjohtajana”.  

 

Kevätkausi päättyi 14.5. ja syyskausi alkoi la 2.10. avoimin ovin. Vuoden aikana kirjattuja 

uintisuorituksia oli 21 500. Talviuinnin SM-kilpailut Laukaan Peurungassa peruuntuivat 

jälleen koronan takia. 

 

 

Retkeily 

Sortovaaran retkelle 12.2. osallistui 6 henkilöä. 

Retkelle -päivien teeman mukaiselle retkelle Kuninkaan laavulle 11.6. osallistui 5 ulkoilijaa.  

Karpaloretkelle Kurijärven maisemiin 15.10. osallistui 8 marjastajaa.    

Suppilovahveroretkeä ei järjestetty heikon sienisadon takia. 

 

 

Maastopyöräily   

Kahden ohjaajan vetämiä maastopyöräretkiä järjestettiin kahdeksan kertaa ja niihin 

osallistui 20 hlöä. 

 

 

Sauvakävely ja kävely 

Kävelykipinä -tapahtumassa 14.5.kerrattiin sauvakävelytekniikkaa. Tapahtumaan osallistui 

yhteensä 8 henkilöä. 

Kävelykilometrikisaan 1.5.-30.9.2022 osallistui 13 hlöä, jotka kävelivät yhteensä 3813 km. 

Keskimäärin kilometrejä oli 293 osallistujaa kohti. Kaksi innokkainta kävelivät 1220 ja 1104 

km, joten he keräsivät lähes kaksi kolmasosaa koko potista. 

 

 

Geokätköily 

Geokätköilijät ovat kokoontuneet yhdistyksen toimistolle kuukausittain ratkomaan 

mysterikätköjä ja kouluttautumaan.  Tapaamisiin on osallistunut keskimäärin seitsemän 

henkilöä.   

 

 

Lasten ja perheiden toiminta 

Jaoston tavoitteena on järjestää ohjattua ja omatoimista luontoliikuntaan kannustavaa 
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toimintaa lapsille ja perheille Rovaniemen lähiluontokohteissa.  

 

Jaosto kokoontui vuonna 2022 5 kertaa. 

 

14.2.-13.3. 2022   

Metsämielipolku ja lumiukkopuuhat Ounasvaaralla, osallistujia 158 

 

Muumiperheen hiihtokoulu ei toteutunut. 

 

Muumiperheen tehtäväladut Napapiirin hiihdossa 12.3.2022, osallistujia 4 

 

Metsämörriretket Ounasvaaralla 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 15.5. 

Osallistujia 5x10  

 

Unelmien liikuntapäivä (10.5.2022)   

Omatoiminen perheliikunnan polku ja luontokuntosali taulut Ounasvaaralla  

9.5.-15.5.2022, Osallistujia 179 

 

Metsämörrin juhlaviikolla omatoiminen tehtäväpolku. 19.9-25.9, osallistujia 164 

 

Metsämörrin perheretki Ounasvaaralla 25.9.,osallistujia 11 

 

Metsätontun lyhtyretki ei toteutunut. 

 

 

Lentopallo 

Yhdistyksellä on kaksi lentopallovuoroa Alakorkalon koululla. Parikymmentä lentopalloilun 

harrastajaa on kokoontunut koulujen lukukausien aikana tiistaisin ja keskiviikkoisin 

pelaamaan lentopalloa.  

Ensilumen lentopalloturnaus pidettiin 19.11.2022 Keltakankaan salilla ja siihen osallistui 

yhdeksän joukkuetta. 

Yhdistys piti kanttiia ja möi arpoja.  

 

Suomen Ladun valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen 

 Ulkona kuin lumiukko la 19.2.2022 ja sen jälkeiseen viikon toimintaan osallistui  

           arviolta 150 hlöä. 

 Unelmien liikuntapäivä 10.5.2022, Omatoiminen perheliikunnan polku ja  

   luontokuntosali taulut Ounasvaaralla 9.5.-15.5.2022, osallistujia 179 
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65. NAPAPIIRIN HIIHTO 12.3.2022 

Järjestettiin yhteistyössä Ounasvaaran Hiihtoseuran kanssa. Vuosilta 2020 ja 2021 

osallistumisoikeuden siirtäneitä ja vuoden 2022 hiihtoon ilmoittautuneita oli yhteensä 470, 

mutta tapahtumaan osallistui 280 hiihtäjää.  

Yhdistys vastasi hiihtopäivänä toimiston lisäksi Koskenkylän ja Ounasrinteen/ 

Toramonrinteen huoltopisteistä.  

 

 

KOULUTUS 

Ei osallistujia Suomen Ladun tarjoamiin ilmaiskoulutuksiin.  

Polkujuoksuohjaaja-koulutukseen osallistumiset peruuntuivat viime hetkellä 

henkilökohtaisista syistä. 

 

 

LATUALUEEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 

Syyskokous Hetassa 17.-18.9.2022.  Elina Vieno ja Aila Oikarainen edustivat yhdistystä.  

Hetan Latu vietti samalla 50-vuotisjuhlia. 

 

 

SUOMEN LADUN VIRALLISET KOKOUKSET 

Kevätkokous oli hybridikokouksena Lappeenrannassa 24.4 ja siihen osallistui etänä yksi 

henkilö. 

Syyskokous oli Helsingissä 30.10.2022 ja siihen osallistui yksi henkilöä.  

 

 

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 uudistamista jatkettiin ja uudistustyö jatkuu vuoden 2023 puolella. 

Sähköisiä jäsenkirjeitä lähettiin 11 kertaa. 

Tapahtumista tiedotettiin verkkosivujen lisäksi Facebookissa ja Uuden Rovaniemen 

tapahtumapalstalla. Instagram otettiin käyttöön vuoden lopulla.  

Uusille jäsenille lähettävä tervetulokirje lähetettiin kerran.   

Yhdistys sai loppukeväästä runsaasti julkisuutta kertomalla, että talviuinnin järjestäminen 

mahdollisesti loppuu vapaaehtoisten uupumisen takia.  Uusia vapaaehtoisia ilmoittautui ja 

kesäkuussa pystyimme kertomaan toiminnan jatkumisesta Koskipuistossa kauden 2022-

2023. 
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VÄLINEVUOKRAUS 

Korona vaikutti välinevuokraukseen vähentävästi. 

Ahkioita vuokrattiin 14 kertaa viikon ja viikonlopun mittaisille matkoille, yhden viikonlopun lasten 

ahkio on mukana. Lumiliukusuksia vuokrattiin 8 viikonloppuna ja lumikenkiä ainoastaan yhden 

viikonlopun reissuun. Nokipannulla keitettiin yhden koululuokan retkellä lämmintä mehua. 

 

SIJOITUSTOIMINTA  

Yhdistyksen lomaosake, OuLaA, oli Tunturikeskus Kiilopään vuokrauksessa. Sopimuksen 

mukainen vuokraushinta oli 8 000 €/vuosi.  Yhdistys vastasi osakkeen vastikkeesta, 

sähköstä, vedestä ja irtaimen vakuutuksesta.  

Yhdistys päätti syyskesällä laittaa osakkeen myynti OP-kodin kautta.  

Osake myytiin siten, että se siirtyi Eeva-Liisa Inkeröisen omistukseen 1.12.2022. 

 

TOIMITILAT / INVESTOINNIT 

Yhdistyksen esitti kaupungille muutosta marraskuussa 2021 allekirjoitettuun Venetien 

tontin 30 vuoden maanvuokrasopimukseen. Kaupunki hyväksyi muutosehdotuksen, 

päätös ROIDno-2018-3883, ja se sai lainvoiman tammikuussa 2023.  

Korjatun maanvuokrasopimuksen mukaan: 

Tontin 4-4431-1 rakennustyöt on aloitettava 30.9.2026 mennessä. 

Asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta on rakennettava valmiiksi 30% 

30.9.2028 mennessä. 

Maanvuokrasopimuksen, voimassaoloaika 30 v, kohdan 2.1 käyttötarkoitus muutetaan 

asemakaavamerkintää vastaavaksi.  

Yhdistyksellä on rakennuslupa Venetien toimitilan rakentamiseksi, päätös 2021-

1021/päätöspäivämäärä 12.1.2022.  

 

Yhdistys on jättänyt rakennuslupahakemuksen, joka mahdollistaa päärakennuksen 

korvaamisen viideksi vuodeksi moduulirakenteisella toimitilalla. 

 

Rovaniemen kaupungin 40 000 €:n avustuspäätös, ROIDno-2022-72/28.2.2022  

Valtionapuhakemus AVI:lle jätettiin joulukuun lopulla. 

 

 

TALOUS  

 

Rovaniemen kaupungin toiminta-avustus oli 1 400 € ja liikuntapaikkojen ylläpitotuki 500 €,  

jäsenmaksutulot 14 238 €:a.  

OuLaA-osakkeen bruttotuotto oli 83 000 €, myyntipalkkio 5 000 € ja osakkeen 

kirjanpitoarvo 15 411,56 € ja eli nettotuotto 62 588,44 €.  

Venetien toimitilan suunnittelukustannukset 31.12.2022 yhteensä 43 460,53 € ja 
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rakennuslupa 1573,10 € kirjataan epävarmoina saatavina kuluiksi. 

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 47 674  € kirjataan omaan pääomaan voitto- 

/tappiotilille.  

        Hallitus 

 

 


