TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2018
Janakkalan Latu ry

Talvella
lumikenkäilyä,
vesijumppaa,
lentopalloa, peli-iltoja
ja pitkiä kävelyjä.
Kesällä pyöräilyä,
retkeilyä,
sauvarinnettä ja
sauvakävelyä.
Syksyllä taas hieman
lajien vaihtoa eli
jälleen käveltiin
pitkään, kaivettiin
lentopallot esiin ja
ajettiin hirviä. Uutena
lajina aloitettiin
maastopyöräily.
Yhteisiä nautintoja
haettiin nuotiolla
istuen ja Latumajalla
saunoen sekä
pelaten.
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YLEISTÄ
Vuosi 2018 oli Janakkalan Latu ry:n 51. toimintavuosi. Toiminta jatkui edelleen
vireänä ja olemme järjestäneet toimintasuunnitelman mukaisia tapahtumia muutamia
muutoksia ja peruutuksia lukuunottamatta. Joissakin lajeissa oli huomattavissa pientä
osallistujien määrän laskua, mutta yhtään toimintamuotoa ei jouduttu lopettamaan.
Uutta toimintaakin saatiin, kun loppuvuodesta lajien joukkoon lisättiin maastopyöräily.
Toiminta on pääosin maksutonta osallistujille. Lentopallossa on kerätty pieni
osallistumismaksu kattamaan salivuokraa. Myös vesijumpassa on kunta perinyt
uimahallimaksun lisäksi osallistumismaksun.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Saimme Latumajan korjaukseen saadut
avustukset maksatukseen kesällä 2018. Pääosan tuloista muodostavat jäsenmaksut
ja hirvijahdit. Lomaosakkeista saadut tulot ylittävät niistä aiheutuvat kustannukset.
Jäsenmäärämme on valitettavasti ollut laskusuunnassa ja jäsenistön keski-ikä
nousee koko ajan. Toivottavasti lapsiperheitä houkutelleet Lumiukko- ja
hämäräretkitapahtumat tuovat aikaa myöten uusia jäseniä toimintaamme.

I

JÄSENISTÖ JA HALLINTO
Jäsenmäärä 31.12.2018 oli 243 henkilöä.
Hallitus
Paturi Eija
Hiidenkari Tiina
Sikiö Hilkka
Niemi Harri
Karhunsuo Seppo
Koskinen Sirpa
Nivasalo Heidi
Saarinen Satu
Kuotola Päivi
Hannukka Pirkko
Savonen Maire

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri / jäsensihteeri
rahastonhoitaja

varajäsen
varajäsen

Hallitus kokoontui 8 kertaa. Hallituksen järjestäytymiskokous (kokous nro 1) pidettiin
27.11.2017.
Toiminnantarkastajat: vuoden 2018 varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat
Anne Jokinen ja Henna Häkli.
Majatoimikunta: Seppo Karhunsuo (majaisäntä), Juhani Myllymaa ja Pentti Lepistö.
Tiedotustoimikunta: Eija Paturi, Harri Niemi, Sirpa Koskinen. Tiedotustoimikunnan
päätehtävät ovat tiedotuslehden (Latulehti) tekeminen ja tiedotteiden julkaisu
paikallisessa lehdessä ja internetpalveluissa. Yhdistyksen internetin kotisivujen ja
facebook -sivuston ylläpidosta vastasi Hilkka Sikiö.
Yhdistyksen yleiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.3.2018 Latumajalla. Kokouksessa oli läsnä 11
jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Maire Savonen ja sihteerinä Hilkka Sikiö.
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Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 23.10.2018 Latumajalla. Kokouksessa oli läsnä 14
jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eija Paturi ja sihteerinä Maire Savonen.
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019,
hyväksyttiin jäsen- ja kannatusmaksut ja tehtiin tarvittavat hallituksen jäsenten
valinnat ja valittiin toimikuntien jäsenet vuodelle 2019. Yhdistyksen puheenjohtajaksi
seuraavalle 2-vuotiskaudelle valittiin edelleen Eija Paturi.

Muut kokoukset
Suomen Ladun kevätpäivät ja -liittokokous pidettiin 27.4.-1.5.2018 Kiilopäällä.
Janakkalan Latua edustivat kokouksessa Harri Niemi, Heidi Nivasalo ja Hilkka Sikiö.
Suomen Ladun syyspäivät ja -liittokokous pidettiin 20.-21.10.2018 Espoon
Nuuksiossa Solvallan urheiluopistolla ja Haltiassa. Janakkalan Latua edustivat Harri
Niemi ja Heidi Nivasalo.
Hämeen latualueen syyskokous pidettiin Kangasalla 6.10.2018. Janakkalan
Ladusta mukana olivat Eija Paturi ja Pirkko Hannukka.
Jäsenmaksut vuonna 2018
Perheen 1. jäsen
Perhejäsenmaksu, samassa osoitteessa asuvat
Nuorisojäsen (alle 19 v.)
Rinnakkaisjäsen (pääjäsen toisessa latuyhd.)
Kannatusjäsenmaksu
Yhteisöjäsen

II

30,00 e
46,00 e
16,00 e
25,00 e
500,00 e
27,00 e

OMA TOIMINTA
Vesijumppa:
joka toinen maanantai Tervakosken uimahallilla tammi-helmikuussa. Vesijumpat
jäivät tauolle, kun pitkäaikainen jumpanvetäjä Liisa Oittinen jäi eläkkeelle. Häntä
kävimme muistamassa kukin ja pienin lahjoin 23.3.2018.
Syksyllä 2018 vesijumppa muuttui kunnan järjestämäksi yleiseksi vesijumpaksi joka
maanantai.
Lentopallo:
kevät- ja syyskaudella keskiviikkoisin Leppäkosken koululla yhteensä 31 kertaa,
joissa yhteensä noin 310 osallistumista, keskimäärin 8-10 hlöä/kerta. Vetäjänä toimi
Tauno Kömi.

Lumikenkäily ja hiihto:
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Lumikenkäilyretkiä tehtiin joka toinen lauantai 6.1.-07.4.2018 välisenä aikana 8
kertaa, osallistumisia oli yhteensä 32. Vetäjinä toimivat yhdistyksen lumikenkäilyä
harrastavat jäsenet, Harri, Marja ja Seppo.
Kuutamolumikenkäily järjestettiin 30.1.2018 ja siihen osallistui 5 henkeä. Kenkäiltiin
Lastuvuoressa Harrin ja Heidin kotipihalta ja palattiin heidän laavulleen. Vetäjänä
toimi Harri Niemi.
Laurin Latu –tapahtuma järjestettiin 18.2.2018, mutta tänäkään vuonna ei latua saatu
vedettyä Latumajalle asti. Hiihtämässä kävi noin 10 yhdistyksen jäsentä eri pituisia
matkoja.

Kävelyt:
Sauvakävelyjä järjestettiin joka maanantai Konttilan maastossa 7.5.2018 alkaen
17.12.2018 asti lukuun ottamatta heinäkuun lomataukoa. Osallistujia oli 1-7
kpl/kävelykerta, matkojen pituus 5-7 km. Vetäjinä toimivat Seppo Karhunsuo ja Eija
Paturi. Yhteensä sauvakäveltiin 28 kertaa ja osallistumisia oli yhteensä noin 120.
24.4.2018 järjestettiin Turengissa kaikille avoin, maksuton sauvakävelykurssi, joka oli
Suomen Ladulta saatu 50-vuotislahja. Kouluttaja oli Suomen Ladun
sauvakävelykouluttaja Laura Liikanen, osallistujia oli 6 kpl.
Jaakon kävelyyn Löyttymäen virkistysalueella 22.7.2018 osallistui 8 kävelijää.
Vetäjänä toimi Seppo Karhunsuo.

Pitkät kävelyt:
Pitkän kävelyn harjoituksia tehtiin kahden viikon välein joko lauantaina tai
sunnuntaina 13.1.2018 alkaen. Kevätkaudella harjoituskäveltiin 10 kertaa, kävelijöitä
oli mukana keskimäärin 5 hlöä/kerta. Kävelyt olivat pituudeltaan noin 20 - 30 km.
Kävelykauden päätapahtuma oli 26.5.2018 maratonin pituinen kävely Keijo Malisen
suunnittelemana ja johdolla. 5 kävelijää (Keijo, Satu, Päivi, Harri ja Päivi) lähti
liikkeelle Turengista Hakamäestä Tykkivajantieltä edeten Koljalan kautta Harvialaan,
rautatien vietä Vanajaan ja sieltä harjuja pitkin Roimansuolle, Kalpalinnaan ja takaisin
Hakamäkeen. Sää oli aurinkoinen, hieman alkumatkasta hyttyset vaivasivat
metsäosuuksilla, jolloin huolto toi sekä hyttysmyrkkyä että makeisia mielialan
piristämiseksi. pitkä Mukana oli 5 kävelijää ja matkaksi kertyi noin 42 kilometriä.

Kesätauon jälkeen pitkiä kävelyjä
jatkettiin taas 1.9.2018 alkaen.
Yhteensä syksyllä käveltiin 8
kertaa, yhteensä noin 45
osallistumista. Syksyn kävelyjen
pituudet olivat noin 20 km.
Kävelyssä toteutettiin jo
edellisvuonna hyväksi havaittua
tapaa niin, että jokaisessa
kävelyssä oli kaksi noin 10 km
lenkkiä, joiden välissä palattiin
lähtöpaikalle. Näin mukaan oli
helppo tulla kävelemään vain osa
matkasta.
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Pyöräilyt:
Perinteiset torstaipyöräilyt aloitettiin 3.5.2018 ja niitä jatkettiin joka viikko 30.8.2018
asti. Osallistujia torstaipyöräilyissä oli vaihtelevasti 2-7 välillä, iltoja kertyi 18 ja
osallistumisia yhteensä 80. Matkojen pituudet olivat noin 18-68 km. Vetäjänä toimi
Harri Niemi.
Maisemapyöräilyjä jatkettiin keskiviikkoisin 9.5.2018 alkaen 29.8.2018 saakka.
Sopivan lyhyin matkoin ja maltillisin nopeuksin pyöräiltiin touko-, kesä- ja elokuun
aikana 13 kertaa. Osallistujia oli 3-10 hlöä/pyöräily ja lenkkien pituudet vaihtelivat
noin 17-38 km:n välillä. Vetäjänä toimi Tiina Hiidenkari ja apureina Seppo Karhunsuo
ja Eija Paturi.
12.8.2018 pyöräiltiin Turengista Ryttylän kautta Riihimäelle tarkoituksena vierailla
Lasimuseolla. Runsas vesisade kasteli pyöräilijät niin, että ”kulttuurikohteeksi”
vaihtuikin Riihimäen ABC:n kahvio. Takaisin tultiin tie 130:n ja Tarinmaan kautta.
Osallistujia oli 4 kpl, matkaa kertyi 54 km. Vetäjänä toimi Seppo Karhunsuo.
Juhani Myllymaa suunnitteli ja Pentti Lepistö vei pyörärastit paikoilleen toukokuun
alkuun mennessä. Rasteja oli 20 kpl ympäri Janakkalaa. Vastauslomakkeita palautti
12 pyöräilijää, joista kaikki rastit löytäneitä oli 8. osallistuneiden kesken arvottiin
palkintoja ja onnekkaita olivat Pirkko Erämaja, Toini Koskela ja Markku Myllymaa.
Janakkalan Latu osallistui Kilometrikisaan 2018, sijoitus Tehosarjassa oli 20. Viidelle
pyöräilijälle kertyi kilometrejä 1766 - 5073 km, yhteensä 14752 km. Harri Niemi toimi
joukkueen kapteenina.
Uutena lajina aloitettiin loppuvuodesta maastopyöräilyt, joita ryhtyi vetämään Maria
Honkavuori. Marras- ja joulukuussa pyöräiltiin noin 2-3 tunnin lenkit, 8 pyöräilijää
molemmilla kerroilla.
Sauvarinne
Sauvarinne jatkui jälleen Kalpalinnassa tiistaisin 8.5.2018. Viimeiset kipuamiset
tehtiin marraskuussa Hakamäessä, jossa li käytettävissä valaistuja reittejä.
Osallistujia oli 2-10 henkilöä/kerta, rinnettä kavuttiin 32 tiistaina ja osallistumisia oli
yhteensä noin 130 kpl.
Nuku yö ulkona -retket
Yön yli –retkiä järjestettiin kerran kuussa heinä- ja elokuuta lukuunottamatta. Retkien
vetäjinä ja suunnittelijoina toimivat Tiina Hiidenkari ja Päivi Kuotola.
Ensimmäinen talviretki suuntautui Evon Niemisjärvelle 27.-28.1.2018, oppaana lisäksi
Sirpa Koskinen, osallistujia oli 9.
Helmikuussa 24.-25.2.2018 retkeiltiin Evon Sorsakolulla, osallistujia 2, maaliskuun
24.-25.3.2018 Iso-Taurus/Koveronjärven retkelle osallistui 3 henkilöä.
Huhtikuussa 28.-29. päivinä retki suuntautui Liesjärven kansallispuistoon, mukana 4
henkilöä. Toukokuun 19.-20. päivinä Laipanmaalla oli mukana 7 retkeilijää.
Kesäkuun 8.-10. päivinä oltiin kahden yön retkellä Lopella, käveltiin Melkuttimien
kierros ja Poronpolkua vastapäivään, osallistujia oli 3 henkeä.
Retket jatkuivat syyskuussa 8.-9. päivinä, jolloin järjestettiin Latumajalla yhtä aikaa
monen muunkin Nuku yö ulkona –tapahtuman kanssa oma tapahtuma, johon kuului
laskevan auringon ihailu Helvetinvuorella. Tapahtumaan osallistui 4 henkilöä.
Helvetinvuoren retkeltä hirvikärpästen kanssa palaajia odotti Latumajan laavulla 2
henkilöä valmiiden retkitulien kanssa. Näistä toinen henkilö nukkui seuraavan yön
omalla parvekkeellaan (siis ulkona!) kahden kissan kanssa.
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Lokakuun 6.-7. päivinä retkeiltiin Päijänteen kansallispuistossa Kelvenne-saaressa 4
hengen voimin, marraskuun 24.-25. päivinä Hyvinkään Usmissa oli 2 retkeilijää ja
joulukuun 14.-15. päivinä Turengin Hiidenkorvessa samoin 2 osallistujaa.

Muu ulkoilu:
Lumiukkotapahtuma pidettiin la 10.2.2018 Turengin kirjaston pihalla. Ajatuksena oli
rakentaa 80 lumiukkoa Suomen Ladun 80-vuotisen toiminnan kunniaksi. Ukkoja
syntyi noin 45 kpl, tapahtumassa oli noin 90 kävijää. Ikävää, että jo samana iltana
ukot joutuivat ilkivallan
kohteeksi.

Keväisenä retkenä 12.5.2018 etsittiin Someronharjun maastosta vanhaa
luontopolkua ja havainnoitiin kevään tuloa. Lopuksi tulisteltiin laavulla. Osallistujia oli
5 henkilöä, Eija Paturi toimi vetäjänä.
Hämäräretki lapsiperheille järjestettiin 18.10.2018 Hakamäen hiekkakuopalla.
Osallistujia oli noin 50 henkeä. Retken suunnitteli Eija Paturi ja mukana olivat Harri
Niemi, Heidi Nivasalo, Pirkko Hannukka, Tiina Hiidenkari ja Hilkka Sikiö.
Jäsenillat pidettiin 29.5.2018 ja 28.8.2018 Mallinkaisten leirikeskuksessa pelaten,
saunoen, uiden, eväitä syöden ja nuotiolla istuskellen. Molempiin iltoihin osallistui 8
jäsentä.
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Hirvijahteihin
3.11.2018 ja
10.11.2018
osallistui 10
ajomiestä
kumpanakin
päivänä. Näistä
saatiin
korvauksia
UPM:ltä 2000
euroa.
Jahteihin
liittyviä
palavereita
pidettiin 3
iltana, näihin
osallistuivat
Harri Niemi,
Pentti Lepistö
ja Eija Paturi. Harri Niemi ja Pentti Lepistö toimivat jahdeissa ryhmänvetäjinä ja Harri
Niemi yhdistyksemme vastuuhenkilönä.
Lisäksi yhdistyksemme jäsenet ovat harrastaneet ahkerasti mm. hiihtämistä,
melontaa, geokätköilyä, kävelyä, juoksua, pyöräilyä, rullaluistelua, vaeltamista
kotimaassa ja ulkomailla, avantouintia, tanssia ja montaa muuta niin sisä- kuin
ulkoliikuntamuotoa omatoimisesti ja aktiivisesti.
Muuta toimintaa:
Sauna- ja peli-illat tiistaisin: Tiistai-illoissa Latumajalla oli vuoden 2018 aikana
yhteensä noin 200 osallistumista. Peli-illoissa pelattiin kahvittelujen lomassa korttia ja
koronaa, mahdollisuus oli myös saunoa.
Vapaaehtoistoimijoiden ilta pidettiin 5.12.2018 Latumajan laavulla kahvitellen ja
makkaraa ja räiskäleitä paistaen. Osallistujia oli 18 henkeä.
Latumajan korjauksen lopputarkastus pidettiin 1.6.2018, jossa ELYn tarkastaja
tutustui tehtyihin korjauksiin ja tarkasti kirjanpidon. Asiat olivat kunnossa ja saimme
avustuksena noin 11 000 euroa eli summan, jonka olimme maksaneet tarvikkeista ja
ulkopuolisten työstä. Saimme korvattua avustuksen vaatimuksen omarahoituksesta
talkootyöllä, joten yhdistyksen rahaa ei jouduttu käyttämään lainkaan.
Latumajan siivoustalkoot pidettiin 22.5.2018 ja 5.10.2018. Osallistujia molempina
päivinä 6 henkilöä. Keväällä siivosimme pihaa ja sisätiloja, syksyllä keskityimme
siivoamaan paikalle tuodulle jätelavalle pihalle ja varastoihin kertynyttä tarpeetonta
tavaraa.

Tiedottaminen:
Yhdistyksen kotisivut: www.janakkalanlatu.fi ja facebook:
www.facebook.com/janakkalanlatu
Yhdistyksen Latulehti ilmestyi 2 kertaa: huhtikuussa ja marraskuussa. Lehdet ovat
toimintakertomuksen liitteenä. Lehden ilmestymiskerrat pudotettiin kahteen vuodessa
säästösyistä. Kyseessä on kokeilu, jota jatketaan, jos se katsotaan toimivaksi.
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Säästöä saadaan sekä rahallisesti että lehden vaatimasta talkootyöstä, joka on ollut
lähes yksinään Harri Niemen tehtävänä.
Hallituksen kokouksista ja muista tapahtumista ilmoitettiin säännöllisesti kotisivuilla ja
facebook -sivustolla. Myös perinteistä ilmoittelua kauppojen ja kirjaston
ilmoitustauluilla käytettiin. Vuosikokousilmoitukset olivat myös Janakkalan
Sanomissa.
Paikkakunnalla ilmestyviin lehtiin lähetettiin tiedotteita toiminnasta sekä ennen
tapahtumia että niiden jälkeen. Lehdet julkaisivat niistä osan.
Latumajan vuokraaminen:
Majaa vuokrattiin Janakkalan Ladun jäsenille ja ulkopuolisille yhteensä 10 kertaa.
Majaisäntänä majasta ja vuokrauksesta huolehtien toimi alkuvuodesta Seppo
Karhunsuo ja loppuvuoden Eija Paturi.

III

MUIDEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN
Hämeen Latualueen Lumiukko-tapahtuma järjestettiin Hämeenlinnassa 28.1.2018.
Mukana oli meiltäkin muutama henkilö tekemässä lumiukkoja.
Harri Niemi osallistui Hausjärvipyöräilyyn 10.6.2018.
Lasten, nuorten ja entisten nuorten kesäleiri missä? 29.6.-1.7.2018 oli Hämeen
latualueen järjestämä? Mukana olivat ??.
KiipFitissä Kiipulassa 15.9.2018 kunnostautuivat ainakin Päivi Kuotola ja Tiina
Hiidenkari, jotka palkittiin oman sarjansa parhaina.
Eija Paturi veti JHL:n paikallisyhdistyksen jäsenille ulkoiluretken 22.9.2018
Tarinmaalla Määkynmäen luontopolulla ja laavulla.
Poronpolulla Lopella 30.9.2018 kävi kävelemässä 7 henkilöä
Yhdistyksemme tarjosi 10.3.2018 Latumajan Suomen Ladun järjestämän
Perheliikunta tutuksi –kurssin kurssipaikaksi. Harri Niemi ja Heidi Nivasalo
osallistuivat kurssille.
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Eija Paturi ja Harri Niemi osallistuivat 24.-25.11.2018 Suomen Ladun järjestämään
vapaaehtoistoiminnan pilottikoulutukseen. Koulutuksessa tarkastellaan ja kehitetään
oman yhdistyksen toimintatapoja. Koulutuksen toinen osa järjestetään keväällä 2019.
IV

LOMAOSAKEVIIKOT
Kiilosoppi: lomaviikkoja käytettiin 5 viikkoa 9:sta tarjolla olevasta.
Ylläskuningas: lomaviikkoja käytettiin 5 kpl 17:sta viikosta.
Harri Niemi huolehti varausten vastaanotosta, laskutuksesta ja avainten
luovutuksesta.

Hallitus 7.3.2019
Hyväksytty kevätkokouksessa 26.3.2019.

