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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 230 jäsentä.

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

Hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Outi Korpisaari, varapuheenjohtajana Tiina Kallio, sihteerinä 
Elina Hopeavuori, rahastonhoitajana Eero Vaarala. Muut varsinaiset jäsenet Keijo Kotala, Eila 
Virkkula, Eira Niemi-Hautala, Marjut Hänninen, Outi Hassi, Tea Luttinen ja Terttu Kurvinen.

Kokoukset
Pidettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, hallituksen kokouksia oli seitsemän. 

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

Toiminta ja yhdistyksen kuulumiset vuoden varrelta
Vuosi oli 42. toimintavuosi. Puheenjohtana toimi käytännössä alkuvuoden ajan Tiina Kallio, Outi 
Korpisaari aloitti puheenjohtajana heinäkuussa. 

Tammikuu
Lumikenkäretkelle Viirupöllöön osallistui 17 kenkäilijää. Soihdut johdattivat retkeilijät perille 
uuteen kohteeseen. 



Päätettiin vaihtaa yhdistyksen kotisivut Kotisivukoneelta Wordpressiin, muutos tuo jatkossa 
huomattavaa säästöä kotisivujen ylläpitokustannuksissa. Palkattiin Tietotekniikka Haatanen 
toteuttamaan sivujen muutosprosessi, kotisivut saatiin käyttöön helmikuussa. Uudistuneen 
ulkoasun lisäksi iloitsimme siitä, että Suomen Ladun tapahtumakalenteri näkyy suoraan 
sivuillamme, joten oman tapahtumakalenterin pystyimme jättämään pois käytöstä. Sivuilla on 
myös yhdistyksen Facebookin etusivu upotettuna. 

Helmikuu 
Kuutamoretki tehtiin tänä vuonna lumikenkäilemällä Iso-Pyhän päälle, osallistujia oli 20. Itäkodan -
laavulla paistettiin makkarat retken päätteeksi.

Maaliskuu- toukokuu
Korona -epidemia yllätti koko maailman ja tainnutti myös yhdistyksen toiminnan horrokseen. 
Avantotoiminta keskeytettiin maaliskuussa. Laturetki, huhtikuun lumikenkäretki sekä toukokuulle 
suunniteltu Unelmien liikunta päivä peruttiin. 

Kevätkokous jouduttiin siirtämään koronan vuoksi huhtikuulta ja pidettiin lopulta toukokuulla 
etäkokouksena, osallistujia oli 9.

Kesäkuu
Kuun alussa startattiin viikottainen polkujuoksulenkki. Kesäkuulta elokuun alkuun tiistaisin klo 18 
lähdettiin lenkille koulun tai tunturin maastoihin. Osallistujia oli kesän aikana 1-3/kerta.

Pyöräretkellä käytiin seitsemän hengen porukalla Termusaavan lintutornilla kaffittelemassa, 
matkaa tuli yhteensä 14 km. 

Heinäkuu
Koronan suhteen tilanne kesäksi rauhottui ja pystyimme toteuttamaan koskenlaskuretken Käylästä 
Juumaan. Retki houkutteli uusia kasvoja mukaan ja saimme samalla uusia jäseniä, yhteensä 15 
osallistujaa. Jäsenet saivat retken edullisempaan hintaan. Koskiseikkailun jälkeen söimme lounasta 
ja katselimme tukkilaisnäytöstä Koskituvan pihalta. 

Salla-päivään oli tarkoitus osallistua, mutta tapahtuma peruttiin korona -epidemia vuoksi, joten se 
jäi latulaisten osaltakin väliin. 

Elokuu
Kuun alussa käytiin vihkimässä Topsakantaipaleen -reitti, matkaa tuli yhteensä 17 km ja osallistujia 
oli 9. Päivä oli lämmin ja hilloja löytyi vielä soilta patikoitsijoiden iloksi. 

Nuku yö ulkona -tapahtuma suunniteltiin järjestettäväksi Erä- ja kalamiesten kodan pihapiirissä 
Pyhäjärven rannalla. Erityisesti kutsuttiin perheitä mukaan. Osallistujia ei kuitenkaan 
ilmoittautunut yhtään, joten tapahtuma päätettiin peruuttaa. 

Syyskuu
Vuoden ruskaretki tehtiin Jaurutunturille, joka oli monelle kävijälle uusi kohde. Retkellä oli mukana 
13 ihmistä. Tiukan nousun jälkeen eväät nuotion äärellä maistuivat. 



Lokakuu
Avantokausi avattiin perinteisesti kuun alussa. Talkoissa oli upeasti 17 ihmistä. Samalla järjestettiin 
Kutsu päättäjä ulos -tapahtuma, johon tuli avantokuulumisia kuulemaan kaksi henkilöä. 
Keskusteltiin eri mahdollisuuksista avantotoiminnan suhteen. Avantomajurina jatkoi vielä syksyn 
ajan Eero Vaarala, joka sai jäädä majurin virasta ”eläkkeelle” jatkajan löydyttyä.

Ottalamppuretki tehtiin Viirupöllöön. Reittimerkkeinä toimivat puissa heijastimet, jotka veivät 14 
seikkailijaa perille tulistelemaan. 

Marraskuussa 
Marraskuussa pidettiin syyskokous Kairalan kievarissa, jossa oli 23 osallistujaa. Hallitukseen valittiin
erovuoroisten tilalle viisi henkilöä, joista uusia on neljä. Kokouksen yhteydessä nautittiin runsas ja 
maukas jouluateria, joka tarjottiin jäsenille pienellä omavastuuhinnalla. 

Joulukuu
Joulupolskahdus  kokosi avannolle 25 henkilöä. Tarjolla oli glögiä ja pipareita. Syksyn ajan 
avantosaunalla käytiin 1-6 hengen ryhmissä, 45 minuutin jaksoissa. Järjestely tehtiin koronan 
vuoksi ja osoittautui onnistuneeksi. Keväällä tehdyn päätöksen mukaisesti jäsenet saivat tuoda 
vieraitaan saunalle, mutta muuten tervetulleita olivat vain jäsenet. Yhdistys tilasi logolla 
varustettuja talvipipoja myytäväksi kolmella eri värillä hintaan 15 €/pipo. 

Muuta toiminnasta

Erityisesti avantotoiminta houkuttelee uusia jäseniä yhdistykseen ja syksyn aikana useampi uusi 
kasvo liittyi avantokävijöiden joukkoon. Kokonaiskäyntimäärä avannolla oli kuluneena vuonna 
1225. Avantosaunatoiminnan jatkosta keskusteltiin vuoden aikana useampaan eri otteeseen 
hallituksen kesken, erilaisia vaihtoehtoja punnittiin ja keskustelua käytiin Sallan kunnan, Lomakodin
ja Leader -toiminnan kanssa. Talkootunteja yhdistyksen väki teki vuoden aikana yhteensä noin 500.

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  japolku  .fi  , joista löytyy tietoja 
yhdistyksestä ja toiminnastamme. Tulevat tapahtumat löytyvät myös Suomen Ladun 
tapahtumakalenterista. Kirjoitamme myös tapahtumistamme juttuja Koti-Lappi -lehteen ja 
julkaisemme niissä myös kuvia. 
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