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1. YLEISTÄ
Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja
terveyttä, toimimalla matalan kynnyksen liikuttajana Suomen Ladun
teeman ”Yhdessä” mukaisesti.
2. VARSINAINEN TOIMINTA
2.1.
-

Yleistoiminta
Sääntömääräisten kokousten, hallituksen kokousten ja sen
valitsemien muiden toimikuntien kokousten järjestäminen

-

Suomen Ladun ja Keski-Suomen latualueen kokouksiin
osallistuminen ja kokouksen järjestäminen tarvittaessa. Vuonna 2015
olemme isäntäyhdistys (päätös latualueen syyskokouksessa 2014)

-

Toiminnan kehittäminen ja markkinointi

-

Yhteistyö muiden liikuntaa ja terveyttä edistävien tahojen kanssa

-

Toimisto- ja jäsenasioiden hoito

2.2.

Latutoiminta

Yhdistyksen keskeinen toimintamuoto on hiihto- ja latutoiminta. Omana
toimintana hoidetaan Ladun majalta yhteensä yli 30 km latuverkostoa.
Muumien hiihtokoulua varten tehdään Kolmisoppisen jäälle ja
lähimaastoon koululadut hiihto- ja mäenlaskuharjoittelua varten.
Järjestetään ja osallistutaan harkinnan mukaan latutapahtumiin.
2.3.

Majatoiminta

-

Majan ja saunan vuokraus

-

Majapäivystys ja kioskimyynti hiihtokauden aikana

-

Kokous-, koulutus- ja kurssitoiminta

-

Majatalkoiden järjestäminen

-

Polttopuuhuolto
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2.4.

Retkeily

-

Luontopolkuretkiä iltaisin

-

Päiväretkiä lähialueen luontokohteisiin

-

Pidempiä hiihto- ja vaellusretkiä etäkohteissa

2.5.

Lapset ja nuoret

-

Muumien hiihtokoulu

-

Koululaisten hiihtolomaretki viikolla 9.

-

Metsämörritoimintaa

-

Harrastetoiminnan järjestäminen

2.6.

Salibandy eli sähly

-

Sählyvuorot talvikaudella

-

Vanhempien ja lasten yhteiset sählyvuorot perheiden yhteisten
liikuntaharrastusten edistäminen

2.7.

Lentopallo

-

Salivuorot talvikaudella

-

Kesäkaudella majan kentällä

-

Kutsuturnauksiin osallistuminen

2.8.
2.9.

KKI-toiminta
Kuntoilu ja painonhallinta toimintaa
Valokuvauskerho

-

Kokoontuu kuukausittain kerhoiltaan

-

Järjestetään kerholaisille valokuvaukseen liittyvää opastusta ja
koulutusta

-

Tekee kuvausretkiä

-

Osallistutaan valokuvaukseen liittyviin tapahtumiin

-

Ikuistaa tarvittaessa yhdistyksen tapahtumia
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2.10. Geokätköily
-

Järjestetään geokätköilytapahtumia

-

Geokätköilykoulutusta

2.11. Sauvakävely
-

Ohjattua sauvakävelyä toukokuun puolivälistä syyskuun loppuun

-

Ohjaajakoulutusta

2.12. Liikuntatapahtumien hyväksi tehtävä vapaaehtoistyö
-

Avustamme pyydettäessä erilaisten tapahtumien järjestelyissä
voimavarojemme mukaan

2.13. Lumikenkäily
-

Lumikenkäilyretkiä

2.14. Pyöräily
-

Järjestetään pyöräretkiä kesäkaudella

2.15. Soutu ja melonta
-

Jyväsjärvi-soutu 11.6.2015

2.16. Uinti ja vesijuoksu
-

Vesijuoksua Kolmisoppisessa

-

Ohjaajakoulutusta

2.17. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu - Vapepa
-

Osallistutaan SPR:n koordinoimaan etsintöihin, koulutuksiin ja
tapahtumiin

-

Järjestetään ryhmän omaa koulutusta tarpeen mukaan

-

Kokoonnutaan 1-2 kertaa vuodessa yhteispalaveriin

2.18. Kolmisoppisen uimarannan hoito
-

Huolehdimme Kolmisoppisen uimarannan siisteydestä ja huollosta
Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
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2.19. Frisbeegolf toiminta
-

Selvittelemme mahdollisuutta käynnistää frisbeegolfin harrastaminen
Ladun majan ympäristössä

3. TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedotustoimikunta koordinoi yhdistyksen tiedottamista. Toimikunta
koostuu markkinoinnista vastaavista henkilöistä sekä jäsenlehden,
kotisivujen, facebook-sivujen ja valokuvauksen edustajista.
3.1.

Jyväskylän Latu -lehti

Tärkein perinteinen tiedotusvälineemme on neljä kertaa vuodessa
ilmestyvä jäsenlehti. Lehden sisältönä mm:
-

Kirjoitukset ja kuvat tapahtumista ja retkistä sekä ajankohtaisista
asioista

3.2.

Jäsenlehden voi saada myös sähköisessä muodossa
Sosiaalinen media

-

Jyväskylän Ladun kotisivut: www.jyvaskylanlatu.fi

-

Yhdistyksen facebook -sivut

-

Sivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista esim.
tapahtumakalenterissa

4. KOULUTUSTOIMINTA
-

Ohjaajakoulutukset

-

Retkeilykurssit

-

Vapaaehtoisten koulutus

5. MUU TOIMINTA
5.1.
-

Yhteistyötä eri tahojen kanssa
Mahdollisen kesäteatterin järjestäminen kesällä 2015 Ladun Majalla
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5.2.
5.3.
-

Liikuntavälinevuokraus
Liikunta- ja retkeilyvälineiden vuokraaminen
Lomaosakkeiden vuokraus
Jäsenten vuokrattavana on yhteensä yli 50 viikkoa Lapin
lomakohteissa Kiilopäällä, Jeriksellä ja Ylläksellä

6. VARAINHANKINTA
-

Jäsenmaksutulot

-

Majalla tapahtuva kioskimyynti

-

Majan vuokraus

-

Välinevuokraus

-

Yhteistyösopimukset ja mainossopimukset

-

Tapahtumien tuotot

-

Koulutusten tuotot

-

Ilmoitusmyynti

-

Sponsorisopimukset

7. HANKKEET
-

Varataan mahdollisuus Majan kunnostamishankkeiden hakemiseen
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