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TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2011

... yhdessä....
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JYVÄSKYLÄN LATU RY

TOIMINTASUUNNITELMA
v. 2011

YLEISTÄ

Jyväskylän Ladun tavoitteena on yhtenä Suomen Ladun
jäsenyhdistyksenä tarjota kuntoa, terveyttä ja virkistystä kaiken ikäisille
Suomen Ladun vuoden 2011 teeman yhdessä mukaisesti.
Jyväskylän Latu täyttää 70 vuotta. Perustamiskokous pidettiin 12.21941
ja rekisteröitiin 11.3.1941. Juhlimme liikunnan merkeissä.

VARSINAINEN TOIMINTA

Latutoiminta
Yhdistyksen tärkein toimintamuoto on latutoiminta. Ladun majan latuverkosto ja siihen johtavat yhdysladut Keljonkankaalta, Laajavuoresta ja
Myllyjärveltä raivataan , pidetään kunnossa talkoovoimin ja yhteistyössä
Liikuntapalvelujen kanssa. Kunnossa pidettäviä maastohiihtolatuja on
yhteensä noin 50 km. Lisäksi tehdään lasten hiihto- ja mäenlaskuharjoittelua varten hiihtomaa Ladun majan maastoon.
-

Latujen kunnostus- ja merkkaustalkoita tarpeen mukaan

-

Jyväshiihto, Jyväskylän Ladun 70 v. juhlahiihto helmikuussa

Retkeilytoiminta
-

Täydenkuun hiihto ja lumikenkäilyä 18.2.2011

-

Lumikenkäilyä majalla ja Laajarista

-

Hiihtolomaviikolla (vko 9) koululaisten hiihtoretki

-

Jyväshiihto 27.2.2011

-

Pääsiäisen hiihtoretki Raattamaan

-

Sauvakävelyt viikoilla 21–27 ja 32–40

-

Pyöräretkiä

-

Kirkkoveneiden Jyvässoutu kesäkuussa

-

Kirkkotie kesäkuussa

-

Osallistuminen Suomen Ladun leiripäivien vaelluskilpailuun
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-

Ruskaretki elo-syyskuussa

-

Korpijotos syyskuussa

-

Maakuntaretki lokakuussa

Lapset ja nuoret
-

Lasten hiihtokoulu helmikuussa 12-13. Ja 19-20.2.-2011

-

Metsämörrikoulu touko- ja syys-lokakuussa

Muu toiminta
-

Rekkaralli Suomimies toukokuussa

-

Luonto- ja Erämessut Jyväskylän Paviljongissa 10.-12.6.2011

-

Vapepa

Lentopallotoiminta
Lentopalloharrastuksen lisääminen jäsenkunnan keskuudessa
-

Salivuorojen varaaminen

-

Yhteistyö muiden lajin harrastajien kanssa

-

Osallistuminen Suomen Ladun leiripäivien lentopallo-otteluihin

-

Keskiviikkoinen peli-ilta majalla kesäkaudella

Sähly
Sählyharrastuksen lisääminen jäsenistön ja varsinkin nuorten
keskuudessa
-

Salivuoron varaaminen

Kävelyklubi HyväSeura
-

HyväSeura jatkaa toukokuussa 2003 käynnistyneen KKI - ryhmän
toimintaa. Tutustutaan perinteisiin Ladun lajeihin ja mahdollisuuksien
mukaan myös uusiin lajeihin. Tutustumisten yhteydessä kannustetaan ryhmäläisiä jatkamaan Ladun ko. lajin vakinaisessa ryhmässä.

-

Toiminnan paino keskittyy HyväSeuran perustamisasiakirjassa
esitettyyn toimintaan, toiminta pyritään pitämään osanottajille
maksuttomana
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-

Viikoittaista venyttelyä JAO:n opiskelijoiden ja omien vertaisohjaajien
johdolla jatketaan talvikaudella

-

Annetaan JAO:lle materiaalia heidän opetukseen tarpeisiin

-

Tehdään pyöräilyretki

-

varainhankintaa kehitetään yhteistyöllä yritysten ja yhteisöjen kanssa

Majatoiminta
Ladun maja latuverkostoineen on varsinkin hiihtokaudella yksi
jyväskyläläisen terveysliikunnan keskuksista
-

Majan ja saunan kunnossapitäminen ja huoltaminen

-

Polttopuiden hankkiminen

-

Lähialueen siistiminen

-

Majapäivystyksen järjestäminen

-

Kioskimyynnin järjestäminen

-

Majatalkoiden järjestäminen

-

Majavuokrauksen hoitaminen

Tiedotustoiminta
Oma jäsenlehti
Jäsenille suunnattu tiedotustoiminta tapahtuu neljä kertaa vuodessa
ilmestyvän jäsenlehden avulla. Oman lehden sisältö keskittyy tulevien
tapahtumien esittelyyn ja jäsenistön kirjoituksiin tapahtumista.
-

Ilmoitusten hankinta

-

Kuvien ja kirjoitusten laatiminen ja hankinta

-

Lehden painatus ja postitus

Latu- ja Polku -lehti
Yhdistyksen jäsenet saavat jäsenmaksuunsa kuuluvana v. 2011 Suomen
Ladun julkaiseman Latu ja Polku – lehden kuusi kertaa.
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Muu tiedotustoiminta
Yhdistyksen suurelle yleisölle tarkoitetuista tapahtumista tiedotetaan
sanomalehti Keskisuomalaisessa, kaupungin omassa tiedotuslehdessä
ja Jyväskylän Kaupunkilehdessä, kaupungin nettisivuilla sekä paikallisradiossa. Lisäksi tiedotetaan yhdistyksen omilla www-sivuilla
(www.suomenlatu.fi/jyvaskylanlatu) ja Suomen Ladun www-tapahtumakalenterissa. Jyväskylän ladun oma sähköpostiosoite on:
jyvaskylanlatu@kolumbus.fi

Koulutus- ja neuvontatoiminta
Koulutustoiminnalla pyritään saamaan lisää innostunutta väkeä yhdistyksen eri toimintasektoreille sekä ylläpitämään ja kohottamaan jäsenistön retkeilyn ja kuntoilun tietoja ja taitoja. Neuvonnan tavoitteena on
kuntoa, terveyttä ja virkistystä tuottavan liikunnan, ulkoilun ja retkeilyn
esittely ja liikuntaharrastuksen lisääminen

Suomen Ladun koulutus
Osallistutaan Suomen Ladun järjestämään koulutukseen
-

Jäsenrekisterikoulutus 29.1.2011 Ähtärissä

-

Ohjaaja- ja kouluttajakoulutus, sauvakävely ja metsämörri

-

Latuyhdistysten toimihenkilöiden koulutus

Yhdistyksen oma koulutus
-

Lasten hiihtokoulu

-

Aikuisten hiihtokoulu, yhdessä Huhtasuon Hiihdon kanssa

-

Umpihankihiihto

-

Järjestetään yrityksille ja yhteisöille sauvakävely- ja lumikenkäily opastusta tarpeen mukaan

-

Järjestetään yhdessä Intersport Tourulan kanssa suksien
voitelukurssi

-

Luontoretkeilyn jatkokurssi kevättalvella 2011

-

Kurssi geokätköilyyn /kurssi tapaaminen
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Järjestötoiminta
Suomen Latu
Osallistutaan Suomen Ladun tilaisuuksiin
-

Suomen Ladun kevätliittokokous

-

Suomen Ladun syysliittokokous

-

Sulka-2 projektissa mukana
-yleisöpalaute 27.1.2011 ja
loppuraportti 1.12.2011

Keski-Suomen latualue
-

Keski-Suomen latualueen koulutuspäivä keväällä.

-

Syyskokous

Yhteistyö muiden järjestöjen ja liikelaitosten kanssa
Yhteistoimintaa on Jyväskylän kaupungin, JKU:n, Keski-Suomen liiton,
Homenokkien, Jyväskylän Naisvoimistelijoiden, Keski-Suomen liikunnan
sekä Jyväskylän yliopiston ja muiden samansuuntaisesti toimivien
organisaatioiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään Secret Forestin,
Jyväskylän Laajavuori Oy:n, Suomen Punaisen Ristin, Lumikiitäjien,
Jyväskylän pelastuslaitoksen , JAO Jyväskylän ammattiopiston ja
toisten latuyhdistysten kanssa.

Ohjelma- ja virkistystoiminta
-

Pikkujoulun ja muiden jäsenistölle tarkoitettujen tapahtuminen
järjestäminen

-

Järjestetään majalla uusille jäsenille informaatiotilaisuus kesäkuun
alussa

Tarvikevälitys
-

Retkeilyvälineiden vuokraaminen sekä jäsenistölle (jäsenhintaan) että
ulkopuolisille

-

Järjestyksenvalvoja-liivien vuokraaminen
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Lomaosakkeiden vuokraaminen
-

Kiinteistö Oy Ylläskuningas joka 3. viikko

-

Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat 2 viikkoa kuudesta

-

Kiinteistö Oy Jerisranta 2 viikkoa kuudesta

-

Lomaosakkeiden hoito ja kunnossapito yhdessä muiden osakkaiden
kanssa

Yleistoiminta
-

Kokousten järjestäminen

-

Toimisto- ja jäsenasioiden hoito

TALOUDELLINEN TOIMINTA
Varainhankinta
Yhdistyksen varsinaisen kulujäämän kattaminen
-

Jäsenmaksutulot

-

Majalla tapahtuva myynti talvikaudella

-

Majan vuokraus yhteisöille, yrityksille ja yksityisille

-

Tapahtumista saatavat tulot

-

Välinevuokraus

-

Ilmoitusmyynti

Yleisavustukset
-

Pyritään hakemaan projektiavustuksia soveltuviin kohteisiin

