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Suomen Ladun jäsenyhdistykset on jaettu kahdeksaan latualueeseen. Alueet eivät ole rekisteröityjä tai
rekisteröitymättömiä yhdistyksiä. Suomen Ladun säännöt §16:

”Järjestön jäsenyhdistykset muodostavat rekisteröimättömiä latualueita. Latualueiden
toimintasäännöt ja toimialueen vahvistaa järjestön hallitus asianomaisia jäsenyhdistyksiä
kuultuaan. Yhdistyksen kuulumisesta tiettyyn latualueeseen päättää järjestön hallitus.”

Aluetoiminta on alkanut vuonna 1970 ja nykyiset kahdeksan latualuetta ovat olleet rajoiltaan lähes
muuttumattomat jo vuodesta 1976. Aluetoiminnan kehittäminen oli yksi Suomen Ladun strategisista
valinnoista kaudella 2016-21.

Keskeisiä toimijoita aluetoiminnassa ovat alueyhdyshenkilöt sekä alueelle valitut aluetyöryhmät.
Aluetoiminnan kehittämistä koordinoi järjestötoimikunta ja toimistolla toiminnasta vastaa ja alueita
tukee Osallistu-tiimi.

Valtakunnallisesti eli koko maassa toimivia jäsenyhdistyksiä on tällä hetkellä 15. Näistä suurimmat ovat
Suomen Retkiluistelijat ja Tunturilatu. Valtakunnallisesti toimivat jäsenyhdistykset voivat kuulua siihen
latualueeseen, missä niiden kotipaikka tai toiminnan painopiste sijaitsee. Latualueen vaihtoa haetaan
Suomen Ladun hallitukselta. Valtakunnallisille yhdistyksille tuotetaan järjestön räätälöityjä palveluja
tarpeen mukaan.

Tässä asiakirjassa määritellään latualueiden toimintasäännöt, kuvaillaan eri toimijoiden roolit
aluetoiminnassa ja jaetaan hyviä käytäntöjä.

Aluetoiminnan yleinen tavoite

Suomen Ladun perustehtävä on: Edistämme vastuullista, ympärivuotista ulkoilua. Visiomme on, että
kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Tätä visiota myös aluetoiminta pyrkii
edistämään. Tavoitteena on tarjota entistä useammalle mahdollisuus löytää oma tapansa ulkoilla sekä
edistää jäsenyhdistysten ja niiden jäsenten yhteenkuuluvuutta yhteisten tapahtumien ja retkien, sekä
lisääntyvän viestinnän avulla.

Järjestö tukee aluetoimintaa

Järjestö tukee aluetoimintaa monella eri tavalla. Järjestötoimikunta ja Osallistu-tiimi koordinoivat
aluetoiminnan kehittämistä. Alueet saavat tukea ja materiaalia mm. jäsenhankintaan ja tapahtumien
järjestämiseen. Suomen Ladun syyskokous määrittelee alueille vuosittain oman budjetin, jonka tuella
alueet voivat järjestää toimintaa. Osallistu-tiimin henkilökunta vierailee tarpeen mukaan
aluetyöryhmien kokouksissa ja aluekokouksiin osallistuu aina henkilökunnan ja hallituksen edustaja.
Järjestönkokousten yhteydessä on alueille varattu oma aika kokoontua (aluepalaverit).
Alueyhdyshenkilöille järjestetään koulutuspäivä kahdesti vuodessa, joista toiseen kutsutaan kaikki
aluetyöryhmät.



Aluetyöryhmän kokoonpano

Aluetyöryhmään kuuluu alueyhdyshenkilö, alueen edustaja Suomen Ladun hallituksesta sekä 3-6
henkilöä alueen yhdistyksistä sekä mahdollinen Latunen-edustaja. Aluekokous valitsee aluetyöryhmän.
Työryhmän jäsenten toimikausi on 2 vuotta, niin että puolet ovat aina erovuoroisia.

Aluetoiminnan rahoitus eli alueraha

Suomen Ladun budjetista varataan rahaa aluetoiminnalle (=alueraha). Aluerahan käyttöön on erillinen
ohje, jonka puitteissa alue päättää rahan käytöstä aluekokouksessa. Aluerahasta korvataan yhteisten
tapahtumien kuluja. Aluerahaa käytettäessä laskutetaan Suomen Latua laskutus- ja matkustusohjeiden
mukaisesti. (linkki: https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/aineistot/matkalaskut.html)

Alueyhdyshenkilön ja aluetyöryhmän rooli ja tehtävät

Alueyhdyshenkilön ja aluetyöryhmän valitsee alue omassa aluekokouksessaan, kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Aluetyöryhmän yhtenä tehtävänä on tarjota vertaistukea alueen yhdistyksille esimerkiksi
yhdistysvierailujen muodossa. Aluetyöryhmän jäsenten toivotaan jakavan alueen yhdistykset
keskenään siten, että jokaiselle tulee noin viisi kummiyhdistystä. Kummi vierailee ja pitää yhteyttä
“omiin yhdistyksiinsä”.  Lisäksi tehtäviin kuuluu mm.

● alueen toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikertomuksen laatiminen sekä toiminnan
käytännön organisointi

● aluekokouksen koordinointi yhteistyössä järjestävän yhdistyksen kanssa
● viestintä ja tiedottaminen alueen eri kanavissa, yhdistysten välisen viestinnän tehostaminen
● vertaistuen vahvistaminen alueen yhdistysten kesken (esim. yhdistysvierailut)
● Suomen Ladun edustajana toimiminen omalla alueella (esim. yhdistysten tapahtumissa tai

merkkipäivillä)
● oman alueen edustaminen järjestön kokouksissa (ml. aluepalaverit)
● yhteistyö Suomen Ladun hallituksen kanssa (latualue voi tehdä esityksiä järjestön hallitukselle)

Mikäli alueyhdyshenkilö aikoo luopua tehtävästään, tulee hänen ilmoittaa tästä hyvissä ajoin
aluetyöryhmälle ja alueen yhdistyksille, ja mielellään olla apuna seuraajan etsinnässä. Seuraajan
perehdytys kuuluu myös edeltäjän tehtäviin.

Alueyhdyshenkilölle ja aluetyöryhmän jäsenille korvataan aluetyöstä aiheutuvia matkakuluja Suomen
Ladun matkakorvauskäytäntöjen mukaisesti ja muita aiheutuneita kuluja korvataan tositteiden mukaan.
Alueyhdyshenkilö osallistuu järjestönkokouksiin Suomen Ladun kustantamana.

Aluetoiminnan sisältö ja hyvät käytännöt

Helpoimmillaan aluetoiminta tarkoittaa sitä, että alueen yhdistykset jakavat toisilleen tietoa sellaisista
omista tapahtumista, joihin naapuriyhdistys tai koko latualue on tervetullut. Näin saadaan lisää
osallistujia tapahtumiin ja monipuolisuutta jäsenyhdistysten tapahtumatarjontaan. Tietoa on helpointa
jakaa käyttäen sähköisiä medioita (Facebook, Instagram, tapahtumakalenteri, nettisivut, jne.) ja
hyödyntämällä alueen toimintasuunnitelmaa.

Alueen yhdistykset voivat tiivistää kanssakäymistä myös muuten kuin tapahtumien myötä. Mitä
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enemmän alueen yhdistykset ovat tekemisissä toistensa kanssa, sitä paremmin välittyy tieto hyvistä
käytännöistä ja onnistumisista ja kunkin yhdistyksen osaamisesta, välineistä, varusteista ja muista
resursseista. Kun tunnemme toisemme, on myös helpompaa lähteä toisen järjestämään tapahtumaan
tai innostaa oman yhdistyksen jäseniä niihin.

Aluekokoukset järjestetään ennen Suomen Ladun syyskokousta. Kokous voi olla vapaamuotoinen ja sen
yhteydessä voidaan järjestää yhteistä toimintaa, kuten retki, tutustuminen johonkin kohteeseen tms.
Kokouksen järjestämisestä on erillinen ohje.

Aluekokouksen tärkeimmät asiat liittyvät seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan ja mahdollisiin
henkilövalintoihin. Kirjoittamattoman perinteen mukaan jokaisella alueella on oma edustaja Suomen
Ladun hallituksessa. Hallitusvalinnoista keskustellaan aluekokouksissa.

Alueet voivat järjestää aluerahalla myös yhteistä koulutusta. Usein yksittäisen yhdistyksen on hankala
löytää riittävästi koulutettavia, mutta alueelta voi osallistujia löytyä tarpeellinen määrä.

Päätöksenteko

Aluekokouksissa pyritään siihen, että asiat ratkaistaan puhumalla. Mahdollisessa äänestystilanteessa
jokaisella paikalla olevalla yhdistyksellä on yksi ääni.

Viestintä

Jokaisella latualueella on Facebook-sivu, jonka pääkäyttäjä on alueyhdyshenkilö. Päivittämisen
helpottamiseksi ylläpito-oikeus on hyvä jakaa Suomen Ladun toimistolle sekä aluetyöryhmän jäsenille.
Mitä useammin sivuja päivitetään, sen kiinnostavampia niistä tulee.

Kaikilla alueilla on sama, yhtenäinen ilme, jota voidaan käyttää julkaisuissa ja verkoissa. Alueiden logot
on jaettu alueyhdyshenkilöille Google Drive -kansiossa. Tässä esimerkki:

Suomen Ladun hallituksen kokouksista valmistuu julkinen muistio. Muistion jakamisesta voidaan sopia
aluetyöryhmässä. Lisäksi alueen viestinnässä kannattaa hyödyntää Ajankohtaista yhdistyksille
-uutiskirjettä.

Nämä toimintasäännöt on vahvistettu Suomen Ladun hallituksen kokouksessa 28.4.2018 ja päivitetty 22.4.2022.
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