
Ulkoile | Osallistu | Vaikuta

2. kokous (maaliskuun puolessa välissä)
• Yhtiöiden tilinpäätökset
• Järjestön kevätkokousasiat

• Tilinpäätös ja vuosikertomus, jäsenmaksut, 
toiminnan pääsuunnat seuraavalle vuodelle, 
seuraavan vuoden pääyhteistyökumppani,  
huomionosoitukset, kokouksen ohjelma ja esityslista

• Talousarvion päivittäminen avustuspäätösten mukaan
• Jäsentilastot

3. kokous/järjestön kevätkokous (huhtikuun lopulla, 
säännöt:maalis-toukokuu, paikka: yleensä Uusimaa)
• ¼vuositalouskatsaus
• JR:n työsuhdeasiat
• Toiminnanjohtajan kehittämis- ja arviointikeskustelu
• Osallistu-tiimi ja sen työryhmien esittely

7. Kokous (joulukuun puoliväli)
• Uusien hallituksen jäsenien yhteystiedot ja kanavat
• Suomen Ladun edustukset eri toimielimissä
• Suomen Ladun matka- ja kulukorvausten periaatteet
• Hallituksen järjestäytyminen seuraavalle vuodelle
• Hallituksen kokoukset seuraavalle vuodelle  
• Toimikuntien ja työryhmien jäsenten nimeäminen 

seuraavalle vuodelle/kaudelle
• Ulkoile-tiimin ja sen työryhmien esittely
• Kannatusjäsenien ja suoraan liittyneiden jäsenien 

hyväksyminen
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Suomen
Latu

hallituksen 
vuosikello

Uusien hallituksen 
jäsenien perehdytys

Toimintasuunnitelman suunnittelupäivä 
(toukokuun puoliväli) yhdessä henkilökunnan 
kanssa

1. kokous (tammi-helmikuun vaihteessa) 
• Talousvuosikatsaus(alustava vuosikatsaus)
• Mittarit/Toimintakyselyn tulokset
• Henkilöstöasiat (työilmapiiri)
• Hlökunnan palkitsemisen periaatteet
• Vaikuta-tiimin ja sen työryhmien esittely 
• Jäsenlistan vahvistaminen
• (Hallituksen järjestäytyminen seuraavalle vuodelle, jos ei tehty 

joulukuussa) 
• Jäsenistön esitykset kevätkokouksessa käsiteltävistä asioista

4. Kokous (elokuun puoliväli, usein pidempi kokous)
• ¼ vuositalouskatsaus
• Toimikunnat ja työryhmät nimetään seuraavalle vuodelle/kaudelle
• Valtakunnalliset tapahtumat
• Riskikartoitus
• Yhdenvertaisuussuunnitelma vuosittain
• Hallinto- ja taloustiimin esittely
• Jäsenistön esitykset syyskokouksessa käsiteltävistä asioista

5. Kokous (syyskuun puoliväli)
• Syyskokousasiat: talousarvio,  toimintasuunnitelma, ohjelma 

ja esityslista, vaalit, palkkiot, tilintarkastajan valinta, 
huomionosoitukset

• Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman tarkistus ja korjaukset
• Strategian tilannekatsaus

6. kokous/ Järjestön syyskokous (lokakuun lopulla, 
säännöt: syys-marraskuu, paikka: yleensä maakunnisa)
• ¼ vuositalouskatsaus
• Jäsenyhdistysten velvoitteiden täyttyminen ja 

katsominen eronneeksi ja jäsenluettelo
• Kiilopään katsaus
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Kutsu ja esityslista lähetettävä jäsenille 
(3 viikkoa ennen kevätkokousta)

Kutsu ja esityslista lähetettävä jäsenille 
(3 viikkoa ennen syyskokousta)

Jäsenistön pyynnöt 
käsiteltävistä 

syyskokousasioista 
15.7. mennessä

Jäsenistön pyynnöt 
käsiteltävistä 

kevätkokousasioista 
15.1.mennessä

Jäsenyhdistysten Äänimäärän 
määrän määräytyminen 

seuraavalle vuodelle 1.12.
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