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Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistys pyrkii innostamaan kuntalaisia liikkumaan luonnossa monin eri tavoin omalla  
esimerkillään  ja järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia kaikkina vuodenaikoina. Pyrimme 
osallistumaan yhteistyöhön muiden vapaaehtoisjärjestöjen mm. Sydänyhdistyksen kanssa. Sallan 
kunnan kanssa teemme yhteistyötä mm. järjestämällä  vuotuisen laturetken yhdessä. Haluamme 
mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa siinä, että kunnassamme säilyisi entiset liikuntamahdollisuudet
ja mahdollisesti saataisiin  jotain uuttakin.

Jäsenistö
Vuoden lopussa  yhdistyksessämme  oli 220 jäsentä.

Jäsenmaksut
Perheen ensimmäinen jäsen 22 €, perhejäsenyys 29 €, nuorisojäsen alle 19v 12 €,  
rinnakkaisjäsenyys 12 € ja opiskelijajäsenyys 12 €. Jäsenille  tulee Latu ja polku –lehti.

Hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Terttu Kurvinen, varapuheenjohtajana Tiina Kallio, sihteerinä 
Elina Hopeavuori (ei-hallituksen jäsen).  Muut varsinaiset jäsenet Eero Vaarala, Eija Haavanlammi-
Tennilä, Eila Virkkula, Eira Niemi-Hautala, Marjut Hänninen, Pekka Lassila ja Tea Luttinen. 
Varajäseninä hallituksessa olivat Outi Hassi ja Paula Hänninen.

Kokoukset
Pidettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä hallituksen kokouksia oli 6 kpl ja 2 kpl 
sähköpostikokouksia. 

Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajina toimivat Airi Kalliskota ja Pirjo Tallqvist. Heidän varahenkilöinä olivat Merja 
Eteläaho ja Vuokko Ikäläinen.

Toiminta ja yhdistyksen kuulumiset vuoden varrelta
Vuosi oli 41. toimintavuosi.

Tammikuu
Yhdistys hankki vuokrakäyttöä varten viidet lumikengät. Osallistuttiin Sallan koulukeskuksessa 
Metsäpäivään. Yhdistyksen esittelypiste oli koottu "retkipaikaksi" kodan, nuotion ja erilaisten 
retkeilyvarusteiden avulla. Esittelypaikalla vieraili innokkaita koululaisia 276 sekä 80 aikuista 



tutustumassa toimintaamme.
Helmikuu 
Helmikuussa järjestettiin kaksi "Ulkona kuin lumiukko" -tapahtumaa. Toinen Syyrialaisille 
maahanmuutajille (22 henkilöä) ja toinen päiväkodilla eskarilaisille (29 henkilöä).

Maaliskuu
Laskiaissunnuntain pulkkamäki kokosi väkeä 83 henkilöä nauttimaan vauhdin hurmasta ja 
lumiukkojen rakentamisesta. Otsalamppuretkellä Ratiskan laavulle oli 9 kävelijää ja 2 koiraa. 
Hallitus teetätti yhdistyksen logosta vielä parannetun version, jossa käytetty fontti on Suomen 
Ladun ohjeiden mukainen. Manu Pärssinen toimitti logosta värillisen, harmaan ja mustavalkoisen 
version. Laturetki kokosi osallistujia  40 henkilö, talkoolaisia oli 10. Yhteislähtö saatiin  onnistumaan
näyttävästi koulun pihapiiristä. 

Huhtikuu
Lumikenkäilyretkellä käytiin katsomassa Poropuiston läheisyydessä jääpahtaa ja nuotiomakkarat 
paistettiin Kolmiloukkosen laavulla. Aurinkoinen keli houkutteli 10 henkilöä ja koiran retkeilemään. 
Retken päätteeksi käytiin vielä yhdessä Keloravintolassa omakustanteisella lounaalla. Huhtikuussa 
pidettiin kevätkokous, osallistujia oli 16.

Toukokuu
Lapin latualueen kevätpäiville Äkäslompoloon osallistui 3 jäsentä. Unelmien ulkoilupäivää vietettiin
10.5. yhdessä Sallan Sydänyhdistyksen kanssa. Kahdeksan pyöräilijää kävi ajelemassa 
koulukeskuksesta Poropuistoon. Kävelijät, 19, menivät kevyen liikenteen väylää pitkin Pyhäjärven 
kodalle. Yhteensä tapahtumassa oli talkoolaisineen 33 osallistujaa. Vakuutusyhtiö Tapiolalta 
saimme tapahtumaan huomioliivit.

Kesäkuu
Pieni Karhunkierros kokosi 8 henkilöä retkeilemään hienoissa maisemissa 16.6. Polkujuoksukausi jäi
suunnitelmasta poiketen toteuttamatta. 

Heinäkuu
19.7. vietettiin Salla-päivää ja siellä  olimme esillä  omalla kojulla esittelemässä toimintaamme sekä
myymässä kahvia, teetä, leivonnaisia ja arpoja. Heini ja Outi Korpisaari antoivat vinkkejä ja 
maistiaisia erilaisista retkiruoista.  Kojulla  vieraili  paljon kiinnostunutta väkeä, kaikkiaan noin 250 
henkilöä. Yhdistys teetätti uudesta logosta hihamerkin, jonka myynti aloitettiin tapahtumassa. 

Elokuu
Frisbeegolf -tapahtuma peruuntui päällekkäisyyksien vuoksi. Nuku Yö -ulkona tapahtumaa 
vietettiin Naruskalla Kauralammen rannalla, Kalastajan torpan pihapiirissä. 14 hengen porukka 
nautti hyvässä syyssäässä upeasta paikasta. Sauna lämpesi ja lammen vesi oli virkistävää. 
Lähimaastossa oli runsaasti mustikoita kerättävissä kotiinviemisiksi. Majoitteina toimivat 
puolijoukkuetelttamme, pikkuteltat, riippumatto ja tupa. Suomen Ladulta saimme 
materiaalipaketin, josta jaoimme osallistujille tulitikkurasiat ja tuubihuivit. 

Syyskuu
Osallistuimme Vapaa-ajan messuille koulukeskuksessa. Syysretkelle osallistui 8 hlöä. Kohteena oli 
Ruuhitunturi, päivämatkaa tuli yhteensä mukavat 10 kilometriä. Kutsu päättäjä ulos -tapahtuma 
kokosi Sirkan laavulle 2 päättäjää ja 5 latulaista. Keskustelua käytiin mm. kuntoportaiden 
rakentamisesta ja mahdollisuudesta rakentaa uusi avantosauna. 



Lokakuu
Avantokausi avattiin perinteisesti. Avantomajurina jatkoi Eero Vaarala, joka on kunniakkaasti 
hoitanut tehtävää vuosien ajan. Jatkajaa haettiin keväällä, mutta henkilöjärjestelyt ovat vielä 
kesken. 

Marraskuussa 
Vaka pop up -perheiden päivää vietettiin varhaiskasvatuskeskuksessa. Väkeä oli paljon liikkeellä 
Viisi latulaista oli myymässä grillimakkaroita (100 kpl), jakamassa heijastimia ja tekemässä 
lumiukkoja. Marraskuussa pidettiin syyskokous, jossa oli 13 osallistujaa. Päätettiin valita tulevaan 
hallitukseen 10 jäsentä, ei varajäseniä. Uusia hallituksen jäseniä saatiin rekrytoitua. Kuun lopussa 
yhdistys tarjosi pienellä omavastuuhinnalla pikkujouluruokailun Keloravintolassa, jonne osallistui 
33 Sallan Latu ja Polku ry:n jäsentä. Ruoka maistui hyvässä  ja jouluisessa tunnelmassa. 

Joulukuu
Joulupolskahdus  kokosi avannolle 30 henkilöä. Yhdistys vuokrasi tapahtumaan paljun, jossa oli 
saunan lisäksi mukava lämmitellä. Tarjolla oli glögiä ja pipareita.  Avannolle  johti kynttiläkuja ja 
ikkunan takana  valaisi lyhty tunnelmallista  joulusaunaa.

Muuta toiminnasta

Alaosastomme Jäämeren Uimarit hoitaa  avantotoimintaa ja kävijöiden määrä on pysynyt aikalailla 
vakiona. Turistien, mökkiläisten ja ulkolaisten kävijöiden määrä on lisääntynyt. 
Kokonaiskäyntimäärä oli kuluneena vuonna 1452 henkilöä, joista puolet turisteja. Avantosauna 
riittää kooltaan omalle väelle, mutta välillä runsaslukuisten vierailijajoukkojen saapuessa käyvät 
tilat ahtaaksi. Hallitus keskusteli eri vaihtoehdoista järjestää avantotoimintaa, mutta päätti jatkaa 
alkaneen kauden entiseen tapaan. Kunnan kanssa keskustelu uudesta avantosaunasta on aloitettu, 
mutta mitään konkreettista ei ole vielä tapahtunut. Talkootunteja yhdistyksen väki teki yhteensä 
noin 550. 

Tiedottaminen
Yleiset kokoukset  ja muut tapahtumat ilmoitetaan Koti-Lappi –lehdessä. Hallituksen  kokoukset 
kutsutaan koolle  WhatsApp -viesteillä tai sähköpostilla.  Yhdistyksen Fb-sivulle  päivitetään 
tapahtumia, kuvia ja kiinnostavia linkkejä sekä Suomen Ladun tiedotteita. Sivu on aktiivisessa  
käytössä.  Yhdistyksellä  on omat kotisivut www.sallanlatu.fi, joista löytyy tietoja yhdistyksestä, 
toiminnastamme. Tulevat tapahtumat löytyvät myös Suomen Ladun tapahtumakalenterista. 
Kirjoitamme myös tapahtumistamme juttuja Koti-Lappi -lehteen ja julkaisemme niissä myös kuvia. 

http://www.sallanlatu.fi/
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