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TOIMINTASUUNNITELMA 2012

... yhdessä....
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JYVÄSKYLÄN LATU RY

TOIMINTASUUNNITELMA
v. 2012

YLEISTÄ

Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa, vireyttä
ja terveyttä Suomen Ladun teeman yhdessä mukaisesti.

VARSINAINEN TOIMINTA

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

Latupohjien ja latujen kunnostustalkoita tarpeen mukaan

-

Täydenkuun hiihto to.8.3.2012

-

Jyväshiihto 26.2.2012

-

Hiihtolomaviikolla koululaisten hiihtoretki

KKI-toiminta
-

Järjestetään erilaisia tapahtumia

Kävely
-

Sauvakävelyt alkavat ma. 28.5.2012 ja pidetään viikoilla 22-26 ja 32–
39
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Lapset ja nuoret
-

Muumien hiihtokoulu 11-12. ja 18-19.2.-2012

-

Koululaisten hiihtolomaretki viikolla 9.

-

Outdoor-toiminnan käynnistäminen kevätkauden aikana

-

Metsämörritoimintaa

Lentopallo
-

Pelit talvikaudella liikuntasaleilla

-

Peli-illat kesäkaudella majan kentällä

-

Jyväskylän Ladun joukkueet osallistuvat Suomen Ladun leiripäivien
lentopallo-otteluihin.

Lumikenkäily
-

Täydenkuun lumikenkäily ja lumikenkäilyretket majalta ja Laajarista

Majatoiminta
Ladun maja latuverkostoineen on yksi jyväskyläläisen terveysliikunnan
keskuksista.
-

Majan ja saunan kunnossapitäminen ja huoltaminen

-

Majavuokrauksen hoitaminen

-

Majapäivystyksen järjestäminen

-

Kioskimyynnin järjestäminen

-

Majatalkoiden järjestäminen

-

Polttopuiden hankinta

-

Lähialueen siistiminen

Pyöräily
-

Pyöräretkiä lähiympäristöön

Retket
-

Pääsiäisen hiihtoretki Raattamaan 4.-9.4.2012

-

Retki Tiilikan kansallispuistoon

-

Vaellus Oulangan kansallispuistossa

-

Vaellus Paanajärven kansallispuistossa
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-

Ruskaretki Kilpisjärvelle

-

Korpijotos Hangasjärvelle

-

Maakuntaretki

Soutu ja melonta
-

Jyväsjärvisoutu kirkkoveneillä kesäkuussa

-

Melontatoiminnan käynnistäminen

Suomen Ladun leiripäivät
-

Osallistutaan Suomen Ladun leiripäiville Enonkoskella
pe. 29.6. – su.1.7.2012

Sähly
-

Sählyharrastuksen lisääminen jäsenistön ja varsinkin nuorten
keskuudessa

-

Miesten ja isä-poika sählyvuorot lauantaisin talvikaudella

Muu toiminta
-

Osallistuminen retkeilyn messuille ja muihin yleisötilaisuuksiin

-

Yhteistyö liikunta- ja retkeilyvälineitä myyvien liikkeiden kanssa

-

Järjestyksenvalvojapalvelujen tarjoaminen

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

Kotisivut
Sivujen ajanmukaistaminen ja uudistaminen. Otetaan käyttöön 2012.
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Latu- ja Polku –lehti
Yhdistyksen jäsenet saavat jäsenmaksuunsa kuuluvana v. 2012 Suomen
Ladun julkaiseman Latu ja Polku – lehden kuusi kertaa.

Muu tiedotustoiminta
Yhdistyksen suurelle yleisölle tarkoitetuista tapahtumista tiedotetaan
sanomalehti Keskisuomalaisessa, kaupungin omassa tiedotuslehdessä
ja Jyväskylän Kaupunkilehdessä, kaupungin nettisivuilla sekä paikallisradiossa ja Suomen Ladun www-tapahtuma-kalenterissa.
Selvitetään sosiaalisenmedian käyttöönotto.

Koulutus
Koulutuksella pyritään saamaan lisää innostunutta väkeä yhdistyksen eri
toimintasektoreille, sekä ylläpitämään ja kohottamaan jäsenistön
retkeilyn ja kuntoilun tietoja ja taitoja.

Suomen Ladun koulutus
Osallistutaan Suomen Ladun järjestämiin koulutuksiin

Yhdistyksen koulutus
-

Muumien hiihtokoulu

-

Aikuisten hiihtokoulu, infoa varusteiden valintaan ja huoltoon

-

Sauvakävely- ja lumikenkäilyohjausta

-

Luontoretkeilyn jatkokurssi

-

Geokätköilytapaaminen

-

Metsämörrikoulutusta

-

Outdoor-koulutusta

-

Järjestyksenvalvojakurssi (Kesli)

Järjestötoiminta
Suomen Latu
Osallistutaan Suomen Ladun tilaisuuksiin
-

Suomen Ladun kevätliittokokous

-

Suomen Ladun syysliittokokous
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Keski-Suomen latualue
-

Keski-Suomen latualueen koulutuspäivä keväällä ja syyskokous

Yhteistyö muiden järjestöjen ja liikelaitosten kanssa
Yhteistoimintaa tehdään muiden latuyhdistysten, Jyväskylän kaupungin,
Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattiopiston, Keski-Suomen
Liikunnan, Keski-Suomen liiton, Suomen Punaisen Ristin, Jyväskylän
Naisvoimistelijoiden, Lumikiitäjien, Homenokkien ja muiden
samansuuntaisesti liikunnan ja hyvinvoinnin alalla toimivien
organisaatioiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään Laajis Oy:n,
Jyväskylän pelastuslaitoksen ja jyväskyläläisten pankkien kanssa.
Olemme mukana SPR:n ylläpitämässä vapaehtoisessa
pelastuspalvelussa, Vapepa:ssa. Osallistumme Vapepa:n toimintaan ja
koulutuksiin. Osallistumme viranomaisilta tulevien tehtävien
suorittamiseen. Vapepa-järjestöjen yhteistoiminnan esittely su. 6.5.2012
majan maastossa.

Ohjelma- ja virkistystoiminta
-

Jäsenistölle tarkoitettujen tapahtumien ja juhlien järjestäminen:
infotilaisuus uusille jäsenille, pikkujoulut

Liikuntavälinevuokraamo
-

Liikunta- ja retkeilyvälineiden vuokraaminen

-

Järjestyksenvalvojaliivien vuokraaminen

Lomaosakkeiden vuokraus
-

Kiinteistö Oy Ylläskuningas joka 3. viikko

-

Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturimajat joka 3. viikko

-

Kiinteistö Oy Jerisranta 2 viikkoa kuudesta

-

Lomaosakkeiden hoito ja kunnossapito yhdessä muiden osakkaiden
kanssa
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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 ja koulutuksista saatavat tulot

-

Välinevuokraus

-

Ilmoitusmyynti

Avustukset
-

Pyritään hakemaan projektiavustuksia soveltuviin kohteisiin

