
SAARIJÄRVEN LATU RY 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 
 
YLEISTÄ 

Saarijärven Latu on perustettu vuonna 1968. Helmikuussa 2018 
tuli kuluneeksi 50 vuotta Saarijärven Ladun perustamisesta. 
Tuolloin alkoi siis yhdistyksen 51. toimintavuosi. Yhdistyksen 
tarkoituksena on Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä edistää liikunnallista 
elämäntapaa ensisijaisesti ulkona ja luonnossa liikkuen ja retkeillen. 
Lähiliikuntamahdollisuudet ja luonnonläheiset liikuntamuodot tukevat hyvin tätä 
tavoitetta. Hiihto, kävely, vesistöliikunta ja talviuinti korostuvatkin Saarijärven 
Ladun toiminnassa.  
 
Toimintavuoden lopussa yhdistyksessämme oli noin 470 jäsentä. Jäsenmäärä 
hieman kasvoi vuoden aikana. 

 
HALLINTO 
 

Johtokunta 
Yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja tapahtumien järjestämisestä vastasi 
johtokunta, johon kuului puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet 
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
 
Johtokunnan kokoonpano vuonna 2018 oli seuraava: 
 
Puheenjohtaja  Matti Honkimäki 
Varapuheenjohtaja Pasi Nikara 
Sihteeri   Pirjo Kohonen 
Taloudenhoitaja  Heikki Kolari 
Jäsensihteeri  Pirita Soini 
Jäsenet   Pirkko Riekko 
    Liisa Penttinen 
    Erja Hiironen 
    Eija Valkeinen 
 
Johtokunnan jäsenille oli jaettu vastuita eri toimintamuotojen kehittämisestä ja 
tapahtumien järjestämisestä. 
 
Johtokunta kokoontui 9 kertaa. 
 
Kevätkokous pidettiin 19.3. 2018 Valolassa. Puheenjohtajana toimi Maire 
Hyvönen ja kokoukseen osallistui 8 jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset asiat. 
 
Syyskokous pidettiin 28.11.2018 Valolassa. Puheenjohtajana toimi Matti 
Honkimäki ja kokoukseen osallistui 8 jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset asiat 
sekä Saarijärven Ladun sääntöjen päivittäminen, mikä oli aloitettu elokuussa. 
 
Edustukset 
Suomen Ladun liittokokouksissa eikä Keski-Suomen latualueen kokouksessa 
ollut edustajia. 
Saarijärven kaupungin vapaa-aikatoimen kutsumaan järjestöjen tapaamiseen 
osallistui kaksi henkeä. 



 
RETKET JA LIIKUNTATAPAHTUMAT 
 

Hiihtotapahtumat 
 
Saarijärven Ladun toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018 olivat kuutamohiihdot 
31.1. ja 28.2. sekä Pettuhiihto 4.3. 
 
Kuutamohiihto 31.1. hiihdettiin Matosalmen sillan ja Kolkanlahden uimarannan 
välillä. Osanottajia oli 40. 
Kuutamohiihto 28.2. hiihdettiin Herajärven jäällä. Osallistujia oli 25 
kohtalaisesta pakkasesta huolimatta. Hiihdon päätteeksi oli mahdollisuus 
kuutamouintiin Aarresaaressa. 
 
Pettu -hiihto hiihdettiin 4.3. reitillä Heramäki-Vuosjoki- Kekkilä. Lähtöpaikkoina 
olivat Heramäki, Kannonkoskentie ja Kekkilän kylätupa. Osallistujia oli noin 70.  
Saarijärven Latu tarjosi mehut Vuosjoen laavulla, maakuntauran ja Kekkilän 
ladun risteyksessä nuotiolla sekä Kekkilän kylätuvalla. Kyläyhdistys huolehti 
tarjoilusta kylätuvalla ja myi samalla muuta suuhun pantavaa. 
 
Kävelytapahtumat 
 
Keväällä 2013 aloitettuja tutustumisretkiä lähialueiden kansallispuistoihin tai 
muihin luontokohteisin jatkettiin. 
 
Kevätretki Merenkurkun maailmanperintöalueelle tehtiin 20.5. yhteistyössä 
Luonnonystävien ja Sydänyhdistyksen kanssa. Retkelle osallistui 45 henkeä. 
Patikoitavat matkat olivat 7-9 km ja luonto ja ympäristö mielenkiintoista. Palaute 
retkestä oli positiivista. 
 
Otsalamppuvaellus järjestettiin 24.10. Pyhä-Häkissä Poika-Ahosta Kotajärvelle 
ja takaisin. Retkelle osallistui 24 patikoijaa, joista 3 oli lapsia. Kotajärvellä 
tulisteltiin ja nautittiin retkieväät. Retki oli jälleen varsin onnistunut. 
 
Ulkona kuin lumiukko 
 
Suomen Ladulta saatuja UlkonaKuinLumiukko -muotteja testasi 7 henkeä 13.2. 
pakkaslumella ja muottien todettiin toimivan hyvin. 
 

 
MELONTA JA VESISTÖRETKEILY 
 

Melontatapahtumia tai vesistöretkiä ei järjestetty kesän aikana. Sen sijaan 
kanootteja vuokrattiin aikaisempien kesien tapaan. Vuokrauskertoja oli 45 ja 
käyttäjiä 103. Kanoottien vuokrausta on järjestetty 26 kesänä ja toimintaa on 
hoidettu talkootyönä. Kanoottien lisäksi vuokrattiin SUP-lautoja, joiden kysyntä 
oli hyvin vilkasta ja todettiin lisähankinnan tarve. 
 
Kanoottien, kanoottivaraston ja sen ympäristön kunnostus- ja siivoustalkoot 
pidettiin 22.5. Talkoisiin osallistui 7 henkeä.  
 



 
Kirkkovenesoutu 
 
Kirkkovenesoutu siirtyi Saarijärven Ladun toiminnaksi 1.5. 2016. Latu omistaa 
kirkkoveneen sekä vuonna 2014 Matoniemeen valmistuneen talaan. 
 
Keväällä 2018 soutukausi alkoi vesien auettua ja jatkui elokuun loppuun. 
Soutuillat olivat tiistaisin klo 19 alkaen. Tiistaisoutajia oli kesän aikana noin 30 ja  
muita ryhmissä osallistujia noin 90. 
 
Toukokuun lopulla ennen soutukauden alkua kunnostettiin kirkkovene ja 
siivottiin talas. 
 

TALVIUINTI 
 

Sofianrannassa jatkettiin talvikautena 2004-2005 aloitettua talviuintitoimintaa. 
Kiinnostus talviuintia kohtaan on lisääntynyt ja uusia, aktiivisia, myös 
nuoremman sukupolven edustajia tuli mukaan syyskaudella. Talviuintipaikka ja 
sauna olivat avoinna vuoden alusta maaliskuun loppuun sekä lokakuun alusta 
vuoden loppuun tiistaisin ja perjantaisin klo 17-21. Saunan lämmitys ja siivous 
hoidettiin talkootyönä 8 hengen voimin. 
 
Talviuintipaikka saunoineen oli avoinna vuoden aikana yhteensä 52 kertaa ja 
käyntikertoja kertyi 1419. Kävijöitä oli keskimäärin 27/kerta. Kasvua edelliseen 
kauteen oli huomattavasti. Talviuintikauden 2018 -19 avajaisia vietettiin 5.10. 
Tapahtumaan osallistui 22 uimaria, osa myös uusia harrastajia. 
 
 

SAARIJÄRVEN LATU 50 VUOTTA 
 

Saarijärven Latu täytti 50 vuotta vuonna 2018. Yhdistys on perustettu 
helmikuussa 1968. Yhdistys juhli 50 -vuotistaivaltaan 9.6. Matorannassa kaikille 
avoimella ulkoilutapahtumalla.  
 
Alkumusiikkia esittivät Sari Honkonen (haitari) ja Raimo Rytsy (trumpetti). 
Saarijärven Ladun puheenjohtajan Matti Honkimäen tervetulotoivotuksen 
jälkeen Suomen Ladun tervehdyksen tapahtumaan toi toiminnanjohtaja Eki 
Karlsson. Puheenvuoroja käyttivät myös Luonnonystävien, Sydänyhdistyksen, 
Pullistuksen, kaupungin ja Tikkakosken Ladun edustajat. Aktiivisia osallistujia ja 
toimijoita muistettiin vyölaukuilla ja kukilla. Eläkkeelle jäänyttä kaupungin vapaa-
aikasihteeriä Esko Pekkasta kiitettiin hyvästä yhteistyöstä ja annettiin hänelle 
ilmapuntari. Ennen ruokailua Paavo Honkimäki riemastutti yleisöä 
musiikkiesityksellään. 
 
Osallistujille tarjottiin RoppiLaxin järjestämänä päreeltä loimulohta salaatin kera 
sekä nokipannukahvit. Ruokailun jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus tutustua 
Saarijärven Ladun toimintaan ja välineistöön ja kokeilla mm. kirkkovenesoutua. 
 
Juhlaan osallistui kaikkiaan noin 80 henkeä. 
 
Suomen Latu antoi lahjaksi yhdistyksen haluaman kurssin tarjolla olevista 
vaihtoehdoista. Kurssiksi valittiin Polkujuoksu tutuksi -kurssi. 



 
 
MUU TOIMINTA 
 

Saarijärven Ladulla on yhdessä neljän muun latuyhdistyksen kanssa 
Kiilopäällä lomaosake jäsentensä vuokrattavissa. Vuonna 2018 Saarijärven 
Ladun 9 viikosta 6 oli käytössä. Käyttäjiä oli 14. 
 
Yhdistyksellä on myös vuokrattavana ahkioita, rinkkoja, lumikenkiä 
sauvoineen ja retkiluistimia.  
 
Saarijärven Latu sai vuonna 2017 Suomen Ladulta frisbeegolfvälineet, 3 
koria ja 30 kiekkoa. Välineet olivat kesän 2018 aikana käytössä arviolta 8 kertaa 
ja käyttäjiä noin 120. 
 
Saarijärven Latu hoiti talkootyönä liikenteenohjausta Saarijärven markkinoilla 
29.6., mukana 7 henkeä ja Joulukadun avajaisissa 24.11., mukana 6 henkeä. 
Ohjauksesta saatiin talkoorahaa. 
 
Vuoden liikuttajiksi valittiin Liisa ja Reijo Penttinen, jotka ovat olleet 
monipuolisesti mukana erilaisissa liikkumista edistävissä ja tukevissa 
toiminnoissa sekä aktiivisina osallistujina että talkoolaisina. 
 
 

TIEDOTTAMINEN 
 

Saarijärven Ladun jäsentiedote lähetettiin viikolla 5 noin 260 yhdistyksen 
taloudelle sekä joillekin Keski-Suomen latualueen latuyhdistyksille ja 
yhdyshenkilöille. Paikallislehdessä oli kirjoituksia ja ilmoituksia tapahtumista 
sekä oma ilmoituspalsta. Toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin myös Suomen 
Ladun Yhdistyspalvelut -sivuilla. 
Saarijärven Ladun omat kotisivut ja Facebook toimivat myös tiedotuskanavana. 
 
Puheenjohtaja on ollut esittelemässä Saarijärven Ladun toimintaa ja eri lajeja 
seurakunnan perhekerhossa, jossa oli kuulemassa iso joukko vanhempia 
lapsineen. 
 
EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät henkilörekisterien tietosuojaselosteet 
laadittiin osallistujarekisteristä, vuokraustoiminnan rekisteristä ja 
vapaaehtoistyön rekisteristä. 
 
Yhdessä enemmän -messut 
Saarijärven Latu osallistui 10.3. Yhdessä enemmän -messuille. Omalla 
osastolla esiteltiin toimintaamme ja välineistöä, tehtiin jäsenhankintaa sekä 
arvottiin latuhenkisiä pikavoittoja. Osasto kiinnosti messuyleisöä ja uusia 
jäseniäkin saimme arviolta 20. 
 
 
 
 

 



TALOUS 
 

Yhdistyksen talous on vakaa ja perustuu suurelta osin jäsenten 
vapaaehtoiseen, aktiiviseen toimintaan varojen hankkimiseksi. Vapaaehtoistyötä 
teki noin 20 henkeä ja tunteja kertyi noin 1500. Yhdistyksen varat on talletettuna 
Keski-Suomen Osuuspankin Saarijärven konttorissa. 
 
Saarijärven kaupungin vapaa-aikatoimelta saatiin vuodelle 2018 toiminta-
avustusta 200 €. Kanoottien vuokrauksesta kertyi kesän aikana tuottoja 
yhteensä 1524 €, kirkkovenesoudusta 26 € ja muita välinevuokria 99 €. 
Kiilopään lomaosakkeen vuokratuotot olivat 954 €, talviuinnin tuotot 
1368 €, liikenteenohjauksesta saatiin talkoorahaa 450 € ja jäsenmaksutuotot 
olivat 893 €. 
 
Jäsenmaksut vuonna 2018 olivat seuraavat: yksilöjäsen 19 €, perhejäsenmaksu 
27 €, nuoriso- ja opiskelijajäsen 9 € ja rinnakkaisjäsen 9 €. Jäsenmaksut olivat 
samat kuin edellisenä vuonna. 
 
Toimintakauden ylijäämä oli 1727,03 €. Tilinpäätös 2018 kertoo tarkemmin 
yhdistyksen taloudesta ja sen toteutumisesta. 
 
 

TOIMINNANTARKASTAJAT 
 

Saarijärven Ladun varsinaisina toiminnantarkastajina olivat Reino Ahola ja 
Kaija-Leena Kaunonen sekä heidän varallaan Jaana Lakonen ja Ari Sutinen. 
 


