Härmänmaan Ladun 
toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Lähtötaso 

Härmänmaan Latu ry on Suomen Ladun alainen jäsenyhdistys, joka perustettiin Härmänmaalle lukuisten luonnossa liikkuvien toivomuksesta.   Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 4.2.1999 Kauhavalla. Perustavaan kokoukseen osallistui suuri joukko alueen kuntoliikkujia ja muita eräretkeilyn harrastajia. Yhdistyksen jäsenmäärä on 1.12.2018  198 jäsentä. 

Yhdistyksen toiminta-alueena on Härmänmaan ja Järviseudun kunnat. Sen tarkoituksena on koota yhteen alueen kuntoliikkujat sekä koordinoida alueen kuntoliikunnan ja eräretkeilyn toimintoja. 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksenä toiminnallaan vakiinnuttaa ensisijaisesti luonnossa tapahtuva kunto-ja virkistysliikunta sekä retkeily yleiseksi tavaksi sekä edistää ulkoilukulttuurin ja ulkoilun hyviä tapoja. 

Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys 
	hankkii ja jakaa tietoa liikunnasta ja retkeilystä ja tekee tunnetuksi ympärivuotisen merkityksen hyvinvoinnille ja terveydelle. 
	tekee yhdistyksen toiminta-ajatusta tukevia aloitteita, esityksiä ja suunnitelmia sekä osaltaan toteuttaa niitä, 
	järjestää koulutusta, tempauksia  ja vaelluksia,
	harjoittaa yhteistoimintaa samojen periaatteiden mukaan toimivien koti-ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa, 
	hankkii ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja rakennelmia: Kotkanpesän laavu,taukotupa ja sauna. Sammalkiven kota.

Yhdistys pitää yllä kotisivuja www.harmanmaanlatu.fi , josta löytyy tietoa sekä yhdistyksestä että luonnossa liikkumisesta. 


Vuoden 2020 toimintasuunnitelma 

I Varsinainen toiminta 

      1. Kiinteistöjen ylläpitäminen ja kunnostaminen:

          Kotkanpesän laavu, taukotupa ja sauna sekä Sammalkiven kota

	Liikuntatapahtumat: Tavoitteena  on järjestää eri vuodenaikoina pidettyjä, yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä tapahtumia joko yksin tai yhdessä yhteistyökumppanin kanssa.




	 Härmänmaan ladun tapahtumia 2020 ovat: 

      	 Suksien huoltokurssi tammikuu 2020
     Muumihiihtokoulu helmi-maaliskuu 2020
     Fröötilän laturetken vapaaehtoistyöhön osallistuminen. La 22.2.  Pääjärjestäjä        Kauhavan kaupungin liikuntatoimi.
     Unelmien liikuntapäivä su 10.5.Yhteistyö sydänyhdistys ja partio
     Nuku yö ulkona la 29.-su 30.8.				
	    Ruman Vallesmannin  Kävelytapahtuma  XIII    la 5.9. Ylihärmän Vallamin alue      yhteistyössä Kauhavan liikuntatoimen sekä paikallisen suunnistusväen kanssa 
                     
                                         
      Keski-Suomen Latualueen tapahtumia 2020:
      Webinaari-koulutus ankkurit käyttäjille 11.1.
       Alueyhdistys henkilöiden koulutuspäivä 18.1.
       Huhti-toukokuulla Latualueen koulutuspäivä; Matkailualan turvallisuuspassi Virrat
       Lappajärven geomega 6.6.
       Keski-Suomen latualueen syyskokous 26.-27.9. Keuruu isäntäyhdistys
       Keski-Suomen latualueen yhteinen tapahtuma Nuku yö ulkona la 29.-su 30.8.
       Vapaaehtoistoiminta jäsenyhdistyksissä  14.-15.11. ja 20.3.2021
        
            Suomen Ladun tapahtumia 2020

             Kevätkokous  25.-26.4. Turku
            Unelmien liikuntapäivä to 10.5.sydänyhdistyksen kanssa
            Nuku yö ulkona  29.-30.8.
       Syyskokous 24.-25.10.Ikaalinen                             

    3 Geokätköily: on maailmanlaajuinen harrastus, jossa etsitään toisten piilottamia kätköjä 	       GPS:n tai karttojen avulla. Pyrimme järjestämään koulutusta
	        sitä haluaville.  
 
    4. Muonitus: Härmänmaan ladun omiin tapahtumiin tarjoilut omalla hallitusväellä.  Tehtävänä 	   on  myös  yhteistyökumppanien  avustaminen. Vuonna 2019 tällaisia tapahtumia 	   oli kaupungin järjestämät Fröötilän laturetki helmikuussa 2019.

    5. Tiedotus ja nettisivut: Härmänmaan ladun tehtävänä on ylläpitää www –sivuja ja tiedottaa 	ajankohtaisista asioista paikallislehdissä. Tehtäviä hoitaa hallitusväen päätöksellä 	sovitut henkilöt.

    6. Muumihiihtokoulu: herättelemme k.o. toimintaa keväällä 2020

    7. Hiihtokoulu ja suksien huolto:  Järjestämämme  suksien huoltokurssin: markkinoilla uusia 	                                      voiteita ja ohjeet karvapohjasuksille.

II Varainhankinta 

Varainhankinnan päälähteet ovat: 
	    jäsenmaksut 
    	Kotkanpesän  taukotuvan sekä saunan  vuokraus 
    	Osa työryhmien järjestämistä palveluista tuottaa tuloja yhdistykselle. 
    	Kauhavan kaupungin avustus oletetaan olevan talousarviossa esitetyn suuruinen. 


