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YLEISTÄ  
 
Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä toimimalla 
matalan kynnyksen liikuttajana. Yhteistyötä tehdään muiden liikuntaa ja terveyttä edistävien 
järjestöjen ja toimijoiden kanssa. 
 
Yhdistyksen hallitus kutsuu koolle lakisääteiset kokoukset, kokoontuu itse pääsääntöisesti 
kerran kuukaudessa ja osallistuu Suomen Ladun ja Keski-Suomen latualueen kokouksiin. 
 

ULKOILE 
 
Yhdistys tukee ja edistää liikuntaa eri muodoissa. Yhdistyksen luonteeseen sopii varsinkin 
ulkoliikunta. Majatoimintaan liittyy erityisesti hiihdon tukeminen järjestämällä talvella Ladun 
Majalla ulkoilijoille virkistystä. Talven toimintaa on myös lumikenkäily ja 
UlkonaKuinLumiukko -tapahtuma. Tämä tapahtuma pyritään saamaan järjestettyä 
kaupungin myötävaikutuksella keskustan alueelle. Muumihiihtokoulu järjestetään sään 
salliessa, joulukuussa järjestetään lapsiperheille tunnelmapolku. 
 
Sulan maan kaudella järjestetään maasto- ja asfalttipyöräilyä, polkujuoksua, 
sauvakävelyä, lentopalloa sekä retkeilyyn liittyviä tapahtumia. Kesäkuussa joukkueemme 
osallistuu Jyväsjärvi-soutuun. Hiihtoretki Vuontispirtille järjestetään viikolla 15/2021. Lajeja 
markkinoidaan kiertuetapahtumissa, joihin liitetään jäsenhankintaa. Olemme mukana, mikäli 
toimintavuoden aikana frisbeerata voidaan rakentaa uuteen paikkaan ns. maankaatopaikan 
maastoon. Lentopalloa pelataan kesällä Ladun Majan kentillä ja talvella sisätiloissa 
koulujen saleissa. 
 
OSALLISTU 
 
Talven majapäivystyksiin opastetaan entisiä ja uusia toimijoita. Tämä toiminta sitouttaa ehkä 
eniten jäseniä ja on samalla edelleen yhdistyksen taloudellinen selkäranka. Majatoimikunta 
huolehtii majojen ympärivuotisesta toiminnasta, vuokrauksesta ja hankinnoista. Majatalkoot 
järjestetään keväällä ja syksyllä. Talkooryhmä huolehtii polttopuuhuollosta ja muista 
vastaavista tehtävistä, kuten kevään 2021 Soppimajan ehostuksesta, ulkomaalauksesta ja 
pikkukorjauksista. Kaupungin kanssa on yhteistyösopimus Kolmisoppisen laavun 
polttopuuhuollosta sekä läheisen uimarannan ulkosiisteydestä. Laturyhmä vastaa 
metsälatujen kesäaikaisesta raivauksesta ja talvella omien latujemme ylläpidosta. 
 
Akumajatoimikunta hoitaa Akumajan ja Dominicin-mökin isäntäyhdistyksen tehtävät. 
Valokuvauskerho kokoontuu edelleen kerran kuukaudessa Ladun Majalla. Kuvausretkistä 
tiedotetaan aina erikseen. 
 
Vapepa-ryhmämme, jonka kautta jäsenet pääsevät osallistumaan SPR:n koordinoimiin 
koulutuksiin, osallistuu etsintöihin ja tapahtumiin. Ryhmä järjestää koulutusta myös oman 
ryhmän sisällä. Ryhmä kokoontuu yhteistapaamisiin ja harjoituksiin 2-4 kertaa vuodessa 
tavoitteena kehittää ihmisten auttamistoimintaa eri muodoissa.  
Yhteistyötä Finlandia-maratonin kanssa jatketaan. 
 
VAIKUTA 
 
Yhdistyksen hyvää yhteistyötä Jyväskylän kaupungin ja erityisesti sen liikuntatoimen kanssa 
jatketaan. Kaupunki on panostanut ja panostaa alueeseemme. Se on tunnetusti talvella 
eteläisen Suomen lumisin paikka. Osallistumme Suomen Ladun ja Keski-Suomen latualueen 
tapahtumiin. Jatketaan yhteistyötä kaupungin toisen latuyhdistyksen, Tikkakosken Ladun 
kanssa. 
 



  
MUU TOIMINTA  

 
Tiedotus toteutetaan jäsenlehden (4 krt/v), www.jyvaskylanlatu.fi -sivun, Facebookin sekä 
Instagramin avulla. Eri lajiryhmillä on omia WhatsApp-ryhmiä. 
 
Yhdistyksen käytössä on kaksi majaa: Ladun Maja ja Soppimaja. Molempia majoja 
vuokrataan ulkopuolisille ja käytetään yhdistyksen tapahtumissa ja kokouksissa.  Ladun 
Maja on vuokrattavissa ympäri vuoden ja Soppimaja kesäaikana. Lisäksi yhdistyksellä on yli 
50 lomaosakeviikkoa kolmessa Lapin kohteessa, joita voivat vuokrata ainoastaan jäsenet. 
Näistä tiedotetaan jäsenlehdessä. Lisäksi yhdistys vuokraa erilaisia liikunta- ja 
retkeilyvälineitä kaikille halukkaille. 
 
Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksutuotoilla, majamyynnin tuotoilla, majojen sekä 
liikuntavälineiden vuokrauksesta saatavilla tuotoilla. Sponsorisopimukset ja mainosmyynti 
täydentävät tuottoja. 
 
Majan ja maja-alueen uudistustöiden suunnittelua ja toteuttamistyötä jatketaan. 
 
Vuosi 2021 on yhdistykselle juhlavuosi, 80. toimintavuosi. Alkuvuonna järjestetään asiaan 
liittyviä tapahtumia, joissa huomioidaan myös Ladun perusjäsenet, ulkoilijat ja toimintaan 
osallistujat, olivat he talkoolaisia tai maja-alueen käyttäjiä. 
 
 
 
 
 
 
 


