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Yleistä 
 
Ulkoilulla ja liikunnalla on monia myönteisiä ja kiistattomia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja  
terveyteen. Suomen Latu ja sen jäsenyhdistykset liikuttavat ihmisiä monipuolisesti sekä luonnossa 
että rakennetussa ympäristössä kaikkina vuodenaikoina.  

Suomen Ladun strategia tehdään vuosille 2022-2028. Strategiaan lisätään erillinen pitkän ajan 
(15 vuoden) näkymä isoista teemoista ja tahtotiloista. 

1. Visio: Kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. 

2. Perustehtävä: Edistämme vastuullista, ympärivuotista ulkoilua. 

3. Arvot: Kaikilla on mahdollisuus ulkoilla, Ulkoilemme ympäristöä kunnioittaen, Kaikille 
avoin yhteisö, Arvostamme vapaaehtoisuutta, Olemme rohkeita ja uudistumme. 

4. Jatkamme nykyisillä strategian painopistealueilla: ulkoile, osallistu, vaikuta. 

Puijon Latu jatkaa Suomen Ladun strategian ja teemojen merkeissä. Ulkoilemme ja kannustamme 
ulkoiluun niin kuopiolaisia kuin muita toimintaamme osallistuvia monipuolisesti.  

Vahvuuksiamme ovat paikallistuntemus, monipuolinen osaaminen, hyvä talkoohenki sekä toimivat 
yhteydet päättäjiin ja yhteistyötahoihin. Tavoitteemme on vakiinnuttaa ensisijaisesti luonnossa  
tapahtuva kunto- ja virkistysliikunta sekä retkeily yleiseksi harrastukseksi ja edistää ulkoilukulttuuria 
ja ulkoilun hyviä tapoja. Olemme mukana järjestämässä tilaisuuksia eri tahojen kanssa ja 
parantamassa Kuopion liikunnan ja ulkoilun olosuhteita.  

Pilpan alue 

Pilpan maja on yhdistyksemme toimintakeskus ja jäsenidentiteetin vahvistaja. Alue on vuokrattu 
Kuopion kaupungilta vuoden 2025 loppuun saakka. Alueen vuokrasopimukseen kuuluu, että "majan 
tulee toimia talvella hiihtäjien levähdyspaikkana, rannalla olevan laavun tulee olla kaikkien käytössä 
ja majaa tulee myös vuokrata muille järjestöille". Kaikki rakennukset ovat Puijon Ladun omistamia.  
 
Neulaniemen alueen luontopoluilla liikkuu enenevästi ulkoilijoita ympärivuotisesti ja tämä otetaan 
huomioon toiminnassamme. Pilpan alueella on käytettävissä kaksi laavua ja käymälä. 

Kuopion kaupunki hoitaa talvisin hiihtäjille väylät aivan Pilpan majan eteen niin metsän kuin jään 
kautta. Pilppaan on mahdollista tulla myös erilaisia metsäpolkuja pitkin. Lumikenkäpolku on  
käytettävissä talvella. Esteettömästi pääsee tietä pitkin pihapiiriin asti myös talvella. 
 
 

Puijon Latu ry, Kuopio 

Toimintasuunnitelma 1.1.2022 – 31.12.2022 
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Toimikunnat ja vuoden 2022 tapahtumat 

Yhdistyksessä toimivat seuraavat toimikunnat: Retkeily ja hiihto, Maja, Perheliikunta, Melonta, 
Kävely ja pyöräily sekä Tiedotus. Toimikunnat vastaavat toiminnan sisällöstä omilla sektoreillaan. 
Ne hankkivat koulutusta jäsenilleen tarpeidensa mukaan, mm. ohjaajakoulutusta. 

Liitteenä olevaan yhdistyksen tapahtumakalenteriin on koottu vuodelle 2022 suunnitellut tapahtumat. 
Niistä tiedotetaan tarkemmin ajankohdan mukaan yhdistyksen www-sivuilla, jäsenlehdessä ja  
sähköisillä välineillä. 

Retkeily ja hiihto 

Järjestämme retkiä lähialueille ja pohjoiseen. Vuontispirtti ja Kiilopää ovat vakiintuneita hiihtoviikon 
kohteita. Muut lähiretkien ja Lapin kohteet ja teemat voivat vaihdella vuosittain. 

Pidämme yllä retkeilyyn liittyvää osaamista järjestämällä retki-iltoja, koulutustilaisuuksia ja väline- 
kokeiluja. Vuokraamme välineitä jäsenistölle. 

Maja 

Latukahvio 
 
Ulkoilukahvio palvelee viikonloppuisin 1.1.2022 alkaen kello 10–15.  Pyrimme palvelemaan päivittäin 
helmi- ja maaliskuussa hiihtokauden loppuun saakka. 

Jäsensauna 
 
Saunavuorot alkavat 4.5. ja loppuvat 24.9. 
Naisten vuoro on 17.30-19.30, miesten vuoro 19.30-21.00 (lauantaina ja keskiviikkona). 
Syyskuun ajan naisten vuoro on 16.30-18.30, miesten vuoro 18.30-20.00 (lauantaina). 
Keskiviikkona miesten saunavuoron jälkeen saunovat melojat kesä-, heinä- ja elokuussa. 

Saunan suunnitellut korjaukset 
 
Keväällä hoidetaan saunan yläpohjasta jyrsijöiden, oravien ja lepakoiden häätö. Katon korjaus  
suunnitellaan samalla tehtäväksi. Saunan käyttövesiliittymä uudistetaan kevään aikana. 

Perheliikunta 

Järjestämme lapsille Muumihiihtokoulun helmikuussa sekä keväällä ja syksyllä Metsämörri- ja  
metsämyttyskoulut. 

Järjestämme tapahtumia, joihin aikuiset ja lapset voivat osallistua yhdessä. 

Melonta 

Järjestämme avovesikaudella ohjattuja melontoja Pilpan vesillä ja mahdollisuuksien mukaan myös 
muualla. Talvella pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden harjoitella mm. melontaturvallisuutta ohjatusti 
uimahallilla. Järjestämme kursseja ja koulutustilaisuuksia. 

Huolehdimme melontakalustosta, vuokraamme sitä jäsenistölle ja vastaamme melontaan liittyvien 
maksujen laskuttamisesta ja seurannasta. 
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Pidämme yhteyttä muihin melontatahoihin ja tarjoamme mahdollisuuksia tutustua melontaan.  
Osallistumme mahdollisesti myös muiden järjestämiin melontatapahtumiin. 

Kävely ja pyöräily 

Järjestämme keväästä syksyyn ilta- ja viikonloppuretkiä pyöräillen lähialueelle. Jo useampana 
vuonna on ohjelmaan kuulunut myös pitempi polkupyöräretki johonkin kiinnostavaan koti- tai  
ulkomaan kohteeseen. Yhteistyö Siilin Ladun kanssa jatkuu yhteisillä pyöräretkillä, jotka 
suuntautuvat Kuopion ja Siilinjärven alueelle. 

Osallistumme Suomen Ladun valtakunnallisiin pyöräilyn tapahtumiin ja Kilometrikisaan sekä muiden 
paikallisten pyöräilyjärjestöjen tapahtumiin. 

Tehdään yhteistyötä toisten latuyhdistysten ja Kuopion Polkijoiden sekä Höntsäpyöräilijöiden 
kanssa.  

Järjestämme pyöräily- ja pyöränhuoltokursseja. Aktiivisilta pyöräilijöiltämme saa myös vinkkejä  
menopelin valintaan sekä kokemuksia pyöräilytarvikkeista ja -asusteista, talvipyöräilystä ja 
pyöräretkeilystä. 

Ohjattuja noin 7-10 kilometrin sauvakävelylenkkejä jatketaan TTAquaTerran ja Siilin Ladun kanssa 
tiistaisin klo 18-20. Sauvakävelylenkkejä järjestetään kuukausittain eri lähtöpaikoista, esimerkiksi 
Puijolla, Neulamäessä, Rauhalahdessa, Jynkänvuorella ja Siilinjärvellä touko-syyskuun aikana.  
Heinäkuussa sauvalenkit ovat tauolla. 

Tiedotus 

Tiedotustoiminta tekee tunnetuksi yhdistyksen varsinaista toimintaa. Yhdistyksen tavoitteen  
mukaisesti tiedotus pyrkii edistämään liikunnallista elämäntapaa, etenkin ulkoliikuntaa ja retkeilyä.   
Tiedotus tuottaa ja välittää oikeaa ja ajantasaista tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Se voi  
välittää myös muuta yhdistyksen tavoitteita tukevaa tietoa.    
Yhdistyksen tiedotustoimintaa koordinoi hallituksen nimeämä tiedottaja apunaan tiedotustoimi- 
kunta. Kukin toimikunta vastaa tapahtumiensa ja toimintansa osalta tapahtumatietojen 
toimittamisesta ajoissa jäsenlehteen sekä www.puijonlatu.fi - sivuilla olevien tietojen 
ajantasaisuudesta ja paikkansapitävyydestä.  

Yhdistyksen viestinnän pääkohderyhmiä ovat jäsenistö, potentiaaliset jäsenet ja laaja yleisö.   

Päätiedotuskanavia ovat jäsenlehti (Puijon Latulainen, ilmestyy 3x/v), www‐sivut,  Facebook ja 
Instagram. Youtubeen tehdään videoita toiminnasta.  

Yhdistys esittäytyy myös Pilpassa (tiedotusmateriaalia majalla ja ilmoitustauluilla) sekä  
messuilla ja tapahtumissa. Suomen Ladun asiantuntemusta hyödynnetään tarpeen mukaan esim.  
tiedotusmateriaalien hankinnassa ja suunnittelussa sekä viestinnän koulutuksissa.   

Suurelle yleisölle suunnatuista tapahtumista tiedotetaan esim. menoinfossa: 
http://www.menoinfo.fi/, alueen ilmaisjakelulehdissä sekä kaupungin ilmoitustauluilla.  
Hyödynnetään kaupungin ja järjestöjen ilmoituskanavia.  

Yhdistykselle ja sen tavoitteelle pyritään saamaan julkisuutta myös tiedottamalla medialle asioista,  
jotka saattaisivat ylittää julkaisukynnyksen.   

Yhdistyksen toiminnasta lisätään englanninkielistä tiedotusta. 

http://www.puijonlatu.fi/
http://www.menoinfo.fi/%C2%A0
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Muu toiminta 

Viljely  
Puijon Latu ry:n jäsenillä on mahdollisuus vuokrata Pilpan alueelta viljelypalsta. Palstaviljelijöiden 
käytössä on Kihhaus-rakennuksessa oleva keittiö- ja taukotila sekä työkaluvarasto aitassa.  
Maalis-huhtikuussa on viljelijöiden yhteinen suunnitteluilta. Satokauden lopulla elo- tai syyskuussa 
kokoonnutaan yhteiseen sadonkorjuujuhlaan. 

Tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa kastelujärjestelmä/pumppu pellolle. Tutkitaan mahdollisuutta 
rahoittaa ja rakentaa yhtenäinen aita palstaviljelyalueen ympärille suojaamaan kasvimaata eläinten 
aiheuttamilta tuhoilta.  

Palstavastaava ylläpitää nimilistaa palstaviljelijöistä, hoitaa palstaviljelijöiden tiedottamista ja on 
mukana majatoimikunnassa. 

Valokuvauskerho 
 
Valokuvauskerho toimii Puijon Ladun jäsenille avoimena kerhona. Kerho tukee jäsentensä 
valokuvausharrastusta järjestämällä kuvankatseluiltoja, koulutusta, kuvausretkiä, lähiseudun 
valokuvanäyttelyihin tutustumista sekä jäsenten yhteisnäyttelyitä. Valokuvauskerhon jäsenet 
osallistuvat Puijon Ladun järjestämien tapahtumien kuvaamiseen ja tuottavat kuvamateriaalia mm. 
tiedotuksen käyttöön. 

Geokätköily ja lumikenkäily  

Edistämme näitä lajeja opastamalla jäseniä harrastuksen alkuun sekä huomioimalla geokätköily  
retkien yhteydessä. 
 

Retkiluistelu 
  
Teemme lajin parissa yhteistyötä Suomen Retkiluistelijat ry:n ohjaajien kanssa.   
 

Välineet jäsenten käyttöön 

Yhdistyksen omistuksessa on valikoima välineitä kuten kasviskuivureita, retkeilyvarusteita ja 
liikuntavälineitä. Jäsenet voivat varata niitä pientä korvausta vastaan. 

Hallinto ja talous 

Mukautamme toimintaamme jäsenistön toiveiden mukaan. Yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta 
vastaavat puheenjohtaja ja hallitus. Lähinnä hallituksen vastuulla on yhteistyö Kuopion kaupungin, 
muiden paikallisten tahojen sekä Suomen Ladun, Itä-Suomen latualueen ja paikallisyhdistysten 
kanssa. Toimikunnat suunnittelevat toimintansa ja tekevät yhteistyötä eri tahojen kanssa omilla 
toiminta-alueillaan. 

Yhdistyksen syyskokous hyväksyy suunnitelmat seuraavalle vuodelle ja kevätkokous selvittää, 
kuinka edellinen vuosi sujui. 

Jäsenmaksut, Pilpan kahvion myyntitulot ja Pilpan vuokraus ovat suurimmat tulonlähteet. Merkittäviä  
tuloja olemme saaneet avustuksina ja erilaisista välinevuokrauksista.   

Yhdistyksen kaikki toiminta hoidetaan talkootyönä. 



Sivu 5 / 5 
 
Muuta 
 
Koronapandemia vaikuttaa edelleen yhdistyksen toimintaan. Noudatamme kaikessa 
toiminnassamme ajankohtaisesti annettuja turvallisuusohjeita ja suosituksia ja seuraamme 
aktiivisesti ohjeita. 

Suomen Latu toivoo Paloheinään sekä Kiilopäälle Suomen Ladun tukemia ja jäsenyhdistysten  
järjestämiä tapahtumia. Tarvittava välineistö on jäsenyhdistysten toimintaa varten käytössä  
omakustannehintaan asiakaskäyttöaikojen ulkopuolella.  

 

Puijon Latu ry 
Hallitus 
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