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JYVÄSKYLÄN LATU RY

TOIMINTAKERTOMUS
1.1. – 31.12.2013

1. YLEISTÄ
Vuosi 2013 oli Jyväskylän Latu ry.:n 73. toimintavuosi. Jäsenmäärämme on vakiintunut
2500:n tuntumaan. Aikaisempaan tapaan toiminta Kolmisoppisen majan puitteissa oli
keskeistä. Uusista lajeista huolimatta Ladun perinteiset toiminnat hiihto, lasten hiihtokoulu
ja retkeily pitävät pintansa. Luminen talvi laittoi ihmisiä liikkeelle ja edesauttoi majan
kioskimyyntiä. Majaa pyrittiin vuokraamaan entistä aktiivisemmin.
Vuonna 2013 Jyväskylän Latu sai merkittävän tunnustuksen tehdystä työstä, sillä
Jyväskylän Latu ja sen järjestämät Muumien hiihtokoulut palkittiin Keski-Suomessa
Vuoden lasten liikuttajana. Hiihtokoululla on pitkät perinteet, sillä ensimmäinen hiihtokoulu
oli 1958 ja säännöllinen toiminta vuodesta 1978.
Palkinnon myönsi Keski-Suomen Liikunta ry, jonka järjestämässä Keski-Suomen
Urheilujuhlassa palkittiin vuoden 2012 parhaita urheilijoita ja liikuttajia.
Raati perusteli valintaa seuraavasti:
Jyväskylän Latu on jo vuosikymmenten ajan järjestänyt alle kouluikäisille ja alakoululaisille
lasten hiihtokouluja, ja näin huolehtineet lapsille monipuolisen ja merkittävän liikuntataidon
opetuksesta. Ladun hiihtokoulujen osallistujamäärät ovat viime vuosina kasvaneet
entisestään. Lisäksi Jyväskylän Latu on esimerkillisesti kannustanut perheitä
luontoliikunnan pariin.
Maja on em. palkitun toiminnan pitopaikka sekä varainhankinnan ja muunkin toiminnan
tukikohta. Siksi hallituksessa on vuoden 2013 aikana käytetty paljon aikaa Ekologiset
investoinnit ladun majalla hankkeen suunnitteluun. Kehityshanke sisältää majan
jätevesijärjestelmän ja energiatalouden parantamisen sekä piha-alueen laajentamisen.
Lapin lomaosakkeiden kuntoa kartoitettiin.
Vuoden viimeisessä numerossa uudistettiin jäsenlehden ilmettä.

Hallitus
Hallitus piti 12 kokousta

Reino Pitkänen,
puheenjohtaja
Esa Salovaara,
sihteeri
Paula Määttä
Matti Varesmaa

Läsnä
12

Huom

11
6(7)
2

1:ssä osan aikaa
Lopetti hallituksessa
kesken kauden.
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Heikki Parviainen
Martti Mannila
Hilkka Jääskeläinen
Ilmo Laaksonen
Pekko Nurminen
Hannu Piili

12
9(10)
8
11
11

varapuheenjohtaja
1:ssä osan aikaa

Toimihenkilöt

Rahastonhoitaja
huhtikuu <
>toukokuu

Päivi Paakkonen
Ritva Huotari

Jäsensihteeri

Helena Knuuttila

Internet-sivujen
ylläpito

Ismo Räsänen, Martti Mannila

Varusteiden vuokraus

Heikki Kivijärvi

Majaemäntä
(vuokraus ja hoito)
Majatoiminta

Irma Pitkänen

Latupohjien raivaus,
majan polttopuuhuolto

Pentti Räisänen

Ritva Pitkänen

Toiminnantarkastajat

Veli-Matti Paananen, varalla Heli Turunen ja Pekka Saarinen, varalla Reijo
Leino

2. JÄSENISTÖ
Toimintakauden lopussa (31.12.2013) jäsenmäärä oli 2385. Kunniajäseniä yhdistyksessä
on 14 ja ainaisjäseniä 4. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 2487, 14 ja 6.

3

Latutoimikunta (ensisijaisesti latupohjien kunnostus ennen hiihtokautta ja sen aikana sekä
polttopuiden teko)
Vetäjä
Pentti Räisänen
Jäsenet
Pauli Hovila, Ossi Klemi, Kari Tarvainen, Mauno
Toivari, Matti Varesmaa ja Mikko Nojonen
Latuverkoston kunnossapito talvikautena:
Pekko Nurminen, Reino Pitkänen ja Olli Jormakka
Retkitoimikunta:
Vetäjä
Reino Pitkänen
Lehtitoimikunta
Vetäjä
Hannu Piili
Lentopallo- ja sählytoimikunta
Vetäjä (lentopallo)
Heikki Parviainen
Jäsenet
Helvi Kaihlanen ja Ossi Vuorinen
Vetäjä (sähly)
Jouko Hyvärinen, Heikki Parviainen
Majatoimikunta
Vetäjä
Majan hoitaja ja vuokraaja Irma Pitkänen
Jäsenet
Ritva Pitkänen, päivystysten vetäjät ja talkoolaiset
Vapepatoiminta
Vetäjät
Helvi Kaihlanen, Ismo Räsänen
Jäsenet
noin 60 latulaista

Kokoukset
Hallitus on kokoontunut 12 kertaa ja käsitellyt kokouksissa yhdistyksen toimintaa,
tapahtumia ja taloutta, sekä suunnitellut yhdistyksen tulevaisuutta. Kokouspaikkana on
ollut Ladun maja.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.4. Ladun majalla. Kokouksessa oli mukana 15
yhdistyksen jäsentä. Toiminnantarkastajien lausunnon mukaan yhdistyksen asioita on
hoidettu asianmukaisella tavalla. Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden
toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja
tilivelvollisille.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 22.11. Ladun majalla. Kokouksessa oli läsnä 44
yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle
2014, sekä muut asialistalla olleet vakioasiat. Kokouksessa asialistalla ollut kehityshanke
Ekologiset investoinnit Ladun majalla oli kiinnostanut jäsenistöä ja siksi osanottajia oli
poikkeuksellisen paljon. Aiheesta käytiin pitkä ja vilkas keskustelu. Asiaa ei voitu ratkaista
tässä kokouksessa. Syyskokous päätti, että tämän asian päättämiseksi pitää järjestää
ylimääräinen yleiskokous. Kokous pidettiin 28.11, jossa asia hyväksyttiin.
Syyskokouksessa valittu vuoden 2014 hallitus on:
Heikki Parviainen, puh.joht. 0400 318106
Reino Pitkänen
045 2342078

hessu.parviainen@gmail.com
reino.pitkanen@elisanet.fi
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Martti Mannila
Paula Määttä
Pekko Nurminen
Raimo Saarinen
Marjut Hilska
Pirjo Härkönen
Ismo Räsänen
Raimo Koivistoinen

050 3389808
040 5481544
0400 218497
040-5001576
040 7755768
044-3400168
0400 544414
0400-824179

martti.j.mannila@gmail.com
pamaatta@gmail.com
pekko.nurminen@gmail.com
raimosaa@gmail.com
marjut.hilska@pp.inet.fi
pirjo.harkonen@elisanet.fi
ismo.rasanen@gmail.com
raimo.koivistoinen@kolumbus.fi

Varalla
Mila Auvomaa
Matti Varesmaa

040-7581664
0400 601473

mila.auvomaa@gmail.com
matti.varesmaa@kolumbus.fi

Yhdistyksen ylimääräinen yleiskokous pidettiin 28.11. Ladun majalla. Kokouksessa oli
läsnä 31 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa asialistalla oli ainoastaan syyskokouksessa
pöydälle jätetty kehityshanke Ekologiset investoinnit ladun majalla ja siihen liittyvä
vuokratun maa-alueen laajennus.
Aiheesta käytiin uudelleen pitkä ja vilkas keskustelu.
Hanke hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisena.

Suomen Ladun viralliset kokousedustajat
Matti Varesmaa Suomen Ladun järjestötoimikunnan
jäsenenä.
Kevätpäivät ja –liittokokous 19. – 21.4.2013.
Osallistujat: Reino Pitkänen ja Heikki Parviainen
Syyspäivät ja –liittokokous 19.-20.10.2013 Vuokatissa.
Osallistujat: Heikki Parviainen, Irma Pitkänen ja Reino Pitkänen
Keski-Suomen latualueen kokousedustaja
Kevätkokous ei osallistujia.
Syyskokous 5.10.2013 Hankasalmella, osallistui Esa Salovaara.

3. VARSINAINEN TOIMINTA
Yhteistyö
Yhteistyötä kuluneen vuoden aikana on ollut seuraavien tahojen kanssa:
 JKU,
 Jyväskylän kaupunkilehti,
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Jyväskylän kaupunki/Liikuntapalvelukeskus,
Jyväskylän kaupunki srk/monokirkko,
Jyväskylän Yliopisto/ varhaiskasvatus, OKL ja yliopistoliikunta,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu/KOOLS,
Jyväskylän ammattiopisto,
Intersport Tourula/voiteluilta,
Keski-Suomen Liikunta/KKI-toiminta,
SPR/Jyväshiihto ja Vapepa,
Keski-Suomen pelastuslaitos,
Laajis Oy.

Majatoiminta
Jyväskylän Ladun Maja on ollut toimintamme keskus jo vuosikymmenten ajan niin myös
vuonna 2013. Majan käyttö on ollut vilkasta ympäri vuoden. Hiihtokauden aikana majan
palveluja käytti noin 7000 hiihtäjää ja ulkoilijaa ja lisäksi noin 2000 koululaista ja
päiväkotilaista. Koko vuoden kävijämäärä nousi noin 10000 kävijään.
Päivystysryhmät hoitivat hiihtokauden aikana talkoovoimin kioskia ja muita majan palveluja
viikonloppuisin sekä hiihtolomaviikoilla 8 ja 9 joka päivä . Päivystäjiä oli yhteensä yli 200.
Lisäksi majatoiminnasta vastaavat järjestivät tarjoilun yhdistyksen ja hallituksen kokouksiin
ja jäsenistölle tarkoitettuihin tilaisuuksiin. Majalla pidettiin siivoustalkoot keväällä ja
syksyllä sekä polttopuutalkoita ja lähdettiin latupohjien kunnostustalkoisiin.
Majaa vuokrattiin erilaisten tilaisuuksien pitopaikaksi noin 69 kertaa. Vuonna 2012
vuokrausten määrä oli 70.

Koulutus
Muumien hiihtokoulun saama palkinto ja yleinen tunnustus kannusti kehittämään
hiihtokoulua. Uusi rehtori ja pääosin vanhat kouluttajat jatkoivat innolla koulun perinteitä.
Joka vuosi pyritään koulua hieman uudistamaan ja kouluttamaan uusia ohjaajia vanhojen
poisjäävien tilalle.
Vuoden 2013 aikana Muumien hiihtokouluun osallistui 75 lasta.
Latu- ja retkitoiminta
Latutoimikuntalaiset raivasivat ja kunnostivat latupohjia sekä pitivät kunnossa majan
kymppiä, vitosta, kakkosta ja jäälatuja. Jyväskylän kaupungin liikuntakeskus huolehti
valaistuista laduista mm. Soidenlammen lenkistä ja syksyllä myös uudesta reitistä majalta
Keljonkankaalle. Lisäksi Kolmisoppisen jäällä ja rannalla pidettiin yllä hiihtomaata, joka on
kunnostettu vuosittain Muumien hiihtokoulua varten.
Talkoolaiset hoitivat myös polttopuuhuoltoa.
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Vuokrattavaksi hankittuja retkeily- ym. välineitä vuokrataan innokkaasti. Toiminnasta
saaduilla varoilla pidetään välineet kunnossa ja hankitaan uusia.
Tapahtumia 2013

26.1.2013

Suomen Latu 75vuotta, juhlat
Peurungassa
Voiteludemo Intersport
Megastore Tourulassa
klo 14 – 19
Muumien hiihtokoulu

Jyväskylän Ladusta osallistui 5
henkeä.

24.2.2013

Jyväshiihto

400 hiihtäjää.

25.2.2013
3.3.2013
27.3.-1.4.2013

Kuutamohiihto
Monokirkko
Hiihtoretki Raattamaan

12.4.-20.4.2013

Retki Kilpisjärvelle

4.5.2013

Majatalkoot
yhteistyössä eräkokki
Tapio Korhosen
kanssa.
Retkeilyn peruskurssi

Osanottajia oli 250-300
Paikalla 40 henkeä.
Toteutui loppuunmyytynä,
osallistujia 25
Yhteistyössä: Tiirismaan Latu
54 osallistujaa, joista 2
Jyväskylän Ladulta
Osanottajia noin 20

28.1.2013

9-10.2.2013 ja 1617.2.2013

11.-12.5.2013

10.6.2013
13.6.2013
15.-16.6.2013
29.7. -4.8.2013

3.-11.8.2013
kesä
kesä
10.9.2013
14.9.2013

16.9.2013

Vapepa-koulutus
Jyvässoutu
Retkeilyn jatkokurssi
Suomen Ladun
kesätapahtuma
Kiilopäällä (Sasta
summer Camp)
Elovaellus Abiskon
kansallispuistoon
Sauvakävelyt
Lentopallo
Polttopuutalkoot
Finlandia Marathon,
Viherlandian
juottopiste.
Suomen Ladun ja
OLL:n yhteistyö ja

Paikalla 10-15 hlöä.

Osallistui 75
Ohjaajia oli 20.

11osanottajaa
Varusteet ja suunnistus olivat
päämielenkiinnonkohteet.
noin 40 henkeä
15 soutajaa
4 hlöä
Omatoimimatka, hallituksen
tiedossa ei ole, että kukaan
olisi osallistunut tapahtumaan
Jyväskylästä.
Reino, 5 hlöä,
. Osallistujia oli 18-30
kävelijää/kerta.
6-24 hlöä/kerta
jatkuu
Talkoolaisia noin 20. Sisältäen
liikenteenohjaajat

Opiskelijoita 150.
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opiskelijatapaaminen
Majalla

21.9.2013
5.10.2013

Majatalkoot
Korpijotos

6.10.2013

Maakuntaretki
Hangasjärven majalle,
joka avattiin uusittuna
Talkoolaistapahtuma

29.11.2013,
klo 17

14.12.2013,
klo 17

Pikkujoulu

Pyöräillen majalle, OLL ja
Jyväskylän Latu
klapijumppaa, metsäpolku,
tikanheittoa, elefanttipallo,
frisbeegolfia, lentopalloa,
makkaranpaistoa, saunomista
ja uintia. Latu tarjosi makkarat
ja mehut.
10 osallistujaa
Yön yli Korpijotos ei saanut
kiinnostusta. Ei osanottajia.
Jyväskylästä: Bussissa n.30 ja
omilla autoilla n.20
Majalla, Kutsu avoimella
kutsulla.
Paikalla noin 30
Toivottiin
hygieniapassikoulutusta ja EAkurssia, sekä latukarttoja
Osanottajia noin 30

Lentopallo
Lentopalloharjoituksissa käyntikertoja oli vuoden aikana yhteensä 1426. Vuoroja oli kerran
viikossa Pupuhuhdassa ja Keljonkankaalla (kaksi vuoroa). Kesällä pelattiin Ladun majalla
keskiviikko- ja sunnuntai-iltaisin. Kesällä osallistujia yhteensä 560.
Sähly
Sählyä pelattiin torstaisin keväällä Vaajakoskella ja syksyllä Cygnaeuksen koululla, sekä
perhesählyä lauantaisin Keljonkankaan koululla. Pelaajia kauden aikana oli yhteensä 260
ja suorituksia tuli 560.
Sauvakävely
Sauvakävelyä harrastettiin maanantaisin 21.5.-25.6. ja 6.8.-24.9.2013. Ryhmiä oli 23/kerta. Osanottajia oli yhteensä 67 ja suorituksia kertyi 277.
Vapepa
Osallistuimme 112-päivän tapahtumaan Kauppakeskus Foorumissa yhdessä Poliisin,
Pelastuslaitoksen, SPR:n ja muiden Vapepan mm. Radioamatöörien ja
Etsintäkoiraryhmien kanssa.
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Koulutuksia oli 2 kertaa.
Täydennyskoulutus sekä 2:n päivän maastoetsintä teoria ja käytäntökurssi.
Osallistujia oli yhteensä 44 toiminnasta kiinnostunutta.
Hälytyksiä tuli vuoden aikana 3 kpl joihin lähti yhteensä 19 vapaaehtoista.
Ryhmämme jäsenmäärä oli vuodenlopussa 65 henkilöä.

Lomaosakkeet
Lapin lomaosakkeet olivat hyvässä käytössä. Hallituksessa käytiin keskustelua niiden
kunnosta ja remonttitarpeesta. Heikki teki loppuvuodesta kuntotarkastuskierroksen kaikkiin
osakkeisiin.
Lomaosakkeet
Kiilopään Tunturimajat Oy:n huoneistosta B 5. Osakkeessa on huone, keittiö, sauna ja
parvi, pinta-ala 36 m2 + 26 m2.
Omistus 2/6
Äkäslompolossa Kiinteistö Oy Ylläskuningas huoneisto A 3. Osakkeessa on tupakeittiö,
sauna ja parvi (30 m2 + parvi).
Omistus 1/3
Jerisjärvellä Kiinteistö Oy Jerisranta mökki nro 17. Osakkeessa on neliöitä 36m2 johon
sisältyy tupakeittiö, makuuhuone, pesutila ja sauna.
Omistus 2/6
Vuonna 2013 vuokrattavia viikkoja oli yhteensä 51 joista vuokrattiin 41 viikkoa. Käyttöaste
oli 80 % (vuonna 2011 79 % ja vuonna 2012 72 %). Lomaosakkeiden rahaliikenteen hoitaa
Jyväskylän Latu.

4. TIEDOTUS
Jäsenlehti
Jäsenlehti, Jyväskylän Latu, ilmestyi 4 kertaa. Sivujen yhteismäärä oli 64, eli keskimäärin
16 sivua numeroa kohti. Painosmäärä oli noin 1500 kpl/numero.
Jäsenlehden ilmettä uudistettiin käyttämällä hyväksi värejä ja valokuvia, sekä uusia
kirjasintyylejä. Ensimmäinen uudistettu numero oli vuoden viimeinen lehti, lehti numero 4.

Muut lehdet
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Tapahtumista ilmoitettiin SuurJyväskylä-lehdessä, Jyväskylän Kaupunkilehdessä, sekä
sanomalehti Keskisuomalaisen Seuratoiminta- ja Jyväskylän seutu tänään palstoilla useita
kertoja. Keskisuomalaisessa oli myös yhdistyksen toimintaan liittyviä artikkeleita.
Muut mediat
Radio Keski-Suomessa oli juttu Jyväshiihdosta. Suur-Jyväskylä –lehdessä ja
Keskisuomalaisessa jutut Jyväshiihdosta.

Internet-sivut
Internet-sivujen käyttöä tiedotuksessa on tehostettu.
Lisäksi tiedotukseen käytettiin latuyhdistysten yhteistä tapahtumakalenteria, Jyväskylän
kaupungin ja Keski-Suomen liikunnan internetsivuja.
Suomen Ladun latukalenterissa joistakin tapahtumista maininta.

5. Kehityshanke Ekologiset investoinnit Ladunmajalla ja parkkipaikan laajennus
Hallitus käytti paljon aikaa ja energiaa tämän kehityshankkeen valmisteluun. Hankkeen
tavoitteena on saada Ladun majan jätehuolto ajanmukaiseksi, opastaa liikkujia yleiseen
ympäristövastuuseen, parantaa majan energiataloutta ja helpottaa pysäköintiä. Hankkeen
toimenpiteet ovat:
1. Uudet umpisäiliöt keittiön pesuvesille ja ulkokäymälän jätteille vastaamaan tulevia
jätehuoltomääräyksiä.
2. Jätekatos, jätesäiliöt ja jätehuollon infotaulu
3. Infotaulu ulkoalueen ja majan palvelujen käyttäjille
4. Ilmalämpöpumppu ja aurinkopaneelit pienentämään energiakuluja
5. Parkkipaikan laajentaminen ja uusien lentopallokenttien rakentaminen
Näin mittavaa hanketta ei olisi voitu toteuttaa pelkästään omilla varoilla. Siksi näiden
välttämättömien uudistusten toteuttamiseksi rakennettiin kehityshanke, jota Keski-Suomen
ELY-keskus on päättänyt tukea. Hankkeen kustannukset ovat 37008€, josta EU:n ja
valtion osuus on 20724€ ja kuntien osuus 5181,60€. Oman rahoituksen osuus on
2775,60€ ja yksityisen vastikkeettoman työn osuus 8326,80€. Vastikkeeton työ tarkoittaa
jäsenistön tekemää talkootyötä.
JyväsRiihi ry avusti hankesuunnitelman tekemisessä ja puolsi hankkeen toteuttamista ja
siten edesauttoi rahoituksen saamista.
Varat tulevat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.
Päätöksen perustelut: Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
toimenpiteen 321 tavoitteita. Hanke edistää kestävää kehitystä ja parantaa
saavutettavuutta. Hiihtomaja on kaikille avoin ja se on laajan käyttäjäryhmän
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aktiivisessa käytössä. JyväsRiihi ry on puoltanut hankkeen rahoittamista.
Hanke on toteutettava vuoden 2014 aikana.
Hankkeen toteuttaminen vaatii suuremman vuokra-alan. Siksi tontin vuokrasopimus
uusittiin Jyväskylän kaupungin kanssa. Uusi vuokra-ala on 8700 m2 ja vuosivuokra 200€.

6. TALOUS
Suurimmat tuotot tulivat edellisten vuosien tapaan jäsenmaksuista, kioskimyynnistä ja
majan vuokrauksesta. Pienempiä tuottoja tuli lomaosakkeiden vuokraamisesta ja
retkeilytoiminnasta.
Suurimmat menot tulivat varsinaisesta toiminnasta (mm. kirjanpito- ,pankki-, posti-,
puhelin- ja kokouskulut), jäsenlehdestä, kioskin ostoista, majan kiinteistä kuluista ja
latujen hoidosta. Kirjanpidon kustannukset nousivat edellisestä vuodesta lisää ja siksi
vuoden 2014 alusta kirjanpito siirtyy uudelle yhteistyökumppanille.
Majan käyttäjiltä ja vuokralaisilta on tullut vuoden mittaan runsaasti kiitosta ystävällisestä
palvelusta ja edullisista hinnoista. Hiihtäjiltä saatiin kiitosta latujen hyvästä kunnosta. Siitä
kiitos kuuluu sekä Jyväskylän kaupungin latumestareille että omille latumestareillemme.
Seuraavassa tärkeimmät luvut vuoden 2013 tuloslaskelmasta ja taseesta. Suluissa on
vuoden 2012 luvut. Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 11743,01 euroa.
Julkaisutoiminta

-8 586,05 (-7 238,74)

Latutoiminta

-4 381,02 (-1 271,86)

Tuotto/Kulujäämä

-23 167,69 (-15 859,19) Varsinainen toiminta

Varainhankinta
yhteensä

34 640,73 (22 911,97)

