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Esityksen sisältö

‣ Ajankohtaista vielä tänä vuonna
‣ Uusi sähköinen yhdistyspalvelu korvaa Ketjun

‣ Poimintoja Suomen Ladun toimintasuunnitelmasta 2017

‣ Tietoa talousarviosta
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Ajankohtaista vielä tänä vuonna

‣ Latunen -lastentoimijoiden verkostotapaaminen 15.10. Helsingissä. kts. Liikuttaja 
‣ Syysliittokokous Tahkovuorella 21.-23.10. Sääntöjen toinen käsittely, henkilövalintoja
‣ Miljoona linnunpönttöä, Suomen Ladun jäsenyhdistysten pönttötalkoot 12.11.
‣ Yhdistysten jäsenmaksutietojen ilmoittaminen 30.11. mennessä. Tiedot ilmoitetaan 

vielä Ketjuun.

‣ Laturetkikalenteri 9.11. mennessä https://www.suomenlatu.fi/latu-polku/laturetkikalenteri.html

Lisätiedot; Latunen Nina Räike, liittokokous Johanna Yli-Opas, linnunpöntöt Mika Asikainen, jäsenmaksut Ulla Kosonen, laturetkikalenteri Marianne Holmberg

https://www.suomenlatu.fi/latu-polku/laturetkikalenteri.html


POIMINTOJA SUOMEN LADUN 
TOIMINTASUUNNITELMASTA 2017
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Uuden strategian tärkeimmät painopisteet

‣ Ulkoile
‣ Koulutustoiminnan nykyaikaistaminen, erilaisten sähköisten järjestelmien käyttö liikkumisen edistämiseksi 

sekä uusien ulkoilutapojen kehittäminen paikallisen liikkumisen ja liikuttamisen vahvistamiseksi.   

‣ Osallistu 
‣ Pitää sisällään jäsenpalvelut ja yhdistyspalvelut (ml. Latu & Polku -lehti) sekä valtakunnalliset teemapäivät. 

Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja tukeminen ovat myös osa tätä kokonaisuutta.

‣ Vaikuta
‣ Suomen Ladun positiivisen julkikuvan vahvistaminen, sähköisen viestinnän vahvistaminen, vuosittainen 

ulkoilua vahvistava viestintäkampanja, lähiulkoiluolosuhteiden edistäminen, sekä ulkoilumahdollisuuksien 
turvaaminen ja kehittäminen.
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Koulutukset

‣ Tavoitteena on vuoden aikana siirtää kaksi koulutusta verkkoon, saada ohjaajat 
ohjaajarekisteriimme sekä kehittää suunnitelma, jolla lähdetään parantamaan 
koulutusten vaikuttavuutta eli sitä, miten kouluttaminen parhaiten lisäisi liikkumista

‣ Aikuisliikunnan koulutukset edelleen maksuttomia ja lastentoiminnassa kaksi 
ilmaispaikkaa/yhdistys/vuosi. Muumien ulkoilukoulujen koulutuksia järjestetään myös 
Luonnon päivien yhteydessä.

‣ Vuoden aikana järjestetään laji tutuksi -kursseja frisbeegolfissa, maastopyöräilyssä, 
geokätköilyssä, polkujuoksussa ja perheliikunnassa.

              Lisätiedot koulutuksista; Nina Räike ja Anna Kaartinen
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Aikuisliikunta

‣ Kuusi avainlajia pyöräily, retkeily, hiihto, talviuinti, kävely ja geokätköily.  Järjestö 
keskittyy näiden lajien edistämis- ja koulutustyöhön.
• Retkeily: uusi koulutusjärjestelmä, työryhmän perustaminen
• Hiihto: ohjaajakoulutus, Kiilopäähiihto, Hiihtoniilot, hiihtoportaali
• Talviuinti: ohjaajakurssi verkkoon, Talviuinticup, SM-kisoissa kaksi uutta matkaa
• Kävely: koulutusyhteistyö oppilaitosten kanssa, Nordic Walk Finland -tapahtuma
• Geokätköily: Suurtapahtuma (Mega-event) 16.-18.6. Kiilopäällä

‣ Vuonna 2017 panostetaan uusista lajeista frisbeegolfiin, maastopyöräilyyn ja 
polkujuoksuun.

           Lisätiedot; retkeily,hiihto ja frisbeegolf Juhani Lehto, talviuinti, kävely, polkujuoksu Hanna Okkonen, geokätköily Mika Asikainen
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Aikuisliikunta - maastopyöräily

‣ Pyöräilynohjaajien koulutus yhteistyössä Suomen Pyöräilynohjaajat ry:n kanssa. Lisäksi 
maastopyöräilyn ohjaajien tukeminen lajin viemisessä latuyhdistysten toimintaan.

 
‣ huhti-toukokuussa ja elokuussa Tutustu Maastopyöräilyyn -kiertue yhteistyössä 

R-Techin kanssa. Huom. ohjaajia tarvitaan ympäri Suomea!

‣ Suomen Latu Kiilopäällä valmistaudutaan UKK-puiston perusosan reittien aukeamiseen 
maastopyöräilijöille ja ohjataan maastopyöräilijöitä kartoitetuille reiteille.

‣ Maastopyöräilyn ottaminen mukaan yhdistyksen toimintaan on mahdollisuus!

              Lisätiedot; mtb Tiina Riikonen, “peruspyöräily” Johanna Yli-Opas
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Aikuisliikunta -frisbeegolf

‣ Frisbeegolf on voimakkaassa kasvussa, jo 40 jäsenyhdistyksessä harrastetaan. Suomen 
Ladun tuella on kahtena viime vuotena rakennettu yhteensä 11 uutta rataa 
jäsenyhdistyksien toimesta. Vuonna 2017 tullaan tukemaan neljää uutta rataprojektia.

‣ Yhteistyössä Suomen Frisbeegolfliiton kanssa toteutetaan neljä Suomen Ladun omaa 
frisbeegolfin ohjaajakoulutusta

‣ Suomen Ladun jäsenille tarkoitettu mestaruuskilpailu toukokuussa Seinäjoella. 
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Aikuisliikunta - polkujuoksu

‣ Suomen Latu aloitti polkujuoksutoiminnan tänä vuonna järjestämällä 10 
paikkakunnalla kaikille avoimia polkujuoksuryhmiä 15 vapaaehtoisen ohjaajan voimin.

 
‣ Vuonna 2017 toimintaa laajennetaan kouluttamalla lisää ohjaajia ja perustamalla lisää 

polkujuoksuryhmiä ympäri Suomea. Polkujuoksu tutuksi -kiertueella lajia esitellään 
paikallisyhdistyksille. 

‣ Polkujuoksuun perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on edistää 
polkujuoksutoimintaa jäsenyhdistyksissä.

                Lisätiedot; Hanna Okkonen
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Lapset ja perheet
    Latunen -lastentoimijoiden verkosto - yhdistysten lasten ja perheiden toiminnan tueksi. 
   Kokoontuu vuosittain, lisäksi yhteyttä pidetään sähköpostikirjein ja fb-ryhmässä. 

        Perheliikunnan kehittämishanke 2016-2019
  Kolmivuotinen Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke laatii, pilotoi ja mallintaa 
luontoliikunnan lajeja perheille. Jäsenyhdistyksiä kutsutaan mukaan 
pilottitapahtumiin/retkiin ja heille tarjotaan koulutusta.  

  Angry Birds Go Snow
  Jäsenyhdistykset (4-8 yhdistystä) toteuttavat teeman mukaisia talviliikuntatapahtumia 
saaden keskusjärjestöltä valmiin konseptin, koulutuksen, materiaalia ja viestintätukea. 

Lisätiedot, Nina Räike ja Tiia Eskelinen
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Lapset ja perheet
Muumien ulkoilukoulut 60 vuotta 

‣ Kustannusosakeyhtiö Tammen kanssa yhteistyössä julkaistaan neljän kirjan sarja 

”Muumipeikon retkivuosi”

‣ Latu & Polku –lehdessä Muumien ulkoilukouluaiheet.

‣ Juhlavuoden postitus kaikkiin Suomen päiväkoteihin sisältäen mm. muumimaisia 

retkeilyvinkkejä, upean julisteen ja infoa Suomen Ladun toiminnasta.

‣ Luonnon päivät 2017 kokonaisuudessa tarjotaan lapsille ja perheille Muumiperheen 

ulkoilukoulu –teemaa, jota tuetaan mm. erilaisin materiaalein 

     Lisätiedot Tiia Eskelinen
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Lapset ja perheet
  Metsämörri-satuhahmo vie lapset luontoon!

‣ Suosituin koulutusmuotomme tarjoaa laajan kurssivalikoiman: Metsämörriohjaajan 
peruskurssin ja täydennyskoulutuksia. Vuonna 2017 julkaistaan Metsävaeltajan (7-12 v. lasten) 
ohjaajakurssin 1 op (8x45 min) päivitetty versio.  

‣ Metsämörri-klubi - kaikille avoin. Liity www.suomenlatu.fi/metsamorri.
‣ Mikäli toteuttaa toimintaa, voi hakea Meillä on Metsämörri -laatutunnusta.
‣ Luontokeskus Haltiaan valmistuu Metsämörrin polku keväällä 2017. 

 Retkeilykummitoiminta
 Jäsenyhdistysten ja koululuokkien yhteistyötä. Kun jäsenyhdistys on koonnut väh. 10
 hengen ryhmän, tulemme luoksenne pitämään Retkeilykummi-infon (3h), joka antaa
 hyvät lähtökohdat kouluyhteistyölle. Toimintaa tuetaan materiaalipaketilla. Info ja
 materiaali ovat maksuttomia. Toimintaa tukevaa materiaalia kauppa.suomenlatu.fi

 Lisätiedot; Tiia Eskelinen

http://www.suomenlatu.fi/metsamorri
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Suomen luonnon päivät 2017

‣ Suomen täyttäessä 100 vuotta Suomen Latu on mukana Metsähallituksen 
luontopalvelujen koordinoimassa hankkeessa ”Neljä Luonnon päivää”. 

‣ Luonnon päivät on vuoden päätapahtuma ja korvaa ensi vuonna 
Yhdessä-päivät

‣ Päivien järjestämiseen on varattu noin 100 000 euron budjetti, jolla 
voidaan toiminnallisesti tukea jäsenyhdistysten tapahtumia ja 
valtakunnallisia tapahtumia

‣ Yhdistykset voivat itse päättää, minä päivinä järjestää oman tapahtuman
‣ Kannustamme myös latualueita miettimään alueen yhteisen tapahtuman 

järjestämistä jonakin Luonnon päivänä



Ulkoile | Osallistu | Vaikuta

Suomen luonnon päivät 2017
‣ 4.2.2017 Maailman suurin hiihtokoulu 

Sukella talveen –päivänä Suomen Latu jäsenyhdistyksineen järjestää Maailman suurimman hiihtokoulun. 
Hiihtokouluissa saa opetusta sekä vapaan että perinteisen hiihdon tekniikkaan, perheille ja lapsille on oma Muumien 
hiihtokoulu ja paikkakunnasta riippuen myös muuta ohjelmaa. Tapahtumat järjestetään yhteistyössä paikallisten 
yhdistysten ja kumppanien kanssa. Suomen Latu tuottaa ja lähettää yhdistyksille materiaalin sisällön toteutukseen 
sekä muuta tapahtumamateriaalia järjestelyjen tueksi. Tavoitteena on saada 10 000 hiihtoa harrastavaa tai hiihdosta 
kiinnostunutta yhtä aikaa ladulle. Tapahtumat alkavat kaikissa tapahtumapaikoissa 4.2. klo 10.00. 

Lisätiedot Hanna Okkonen, Juhani Lehto

‣ 20.5. Maista luonto 
Suomen Latu tukee kolmen eri konseptin tapahtumia tuottamalla järjestelyohjeet / ideakortit sekä materiaalia.

• Villiyrttiretki (omin voimin tai yhteistyö esim. paikallisen marttayhdistyksen kanssa)
• Pyöräretki (perinteinen Yhdessä pyöräillen -päivä, maastopyöräilyä tai maantiepyöräilyä)
• Pop-up laavuravintola (vrt. ravintolapäivä). 

Teemoja voi myös yhdistellä esim. tekemällä pyörillä villiyrttiretken, joka päättyy laavulle pop-up ravintolaan.

Lisätiedot Mika Asikainen
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Suomen luonnon päivät 2017
‣ 17.6. Nuku Yö Ulkona (Rakastu kesäyöhön) 

Suomen Latu haastaa kaikki nukkumaan yön ulkona.  Toiveena on, että jäsenyhdistykset järjestävät n. 60 
erilaista Nuku yö Ulkona –tapahtumaa ympäri maata. Tavoitteena on saada yli 10 000 osallistujaa 
nukkumaan yö luonnon helmassa. Suomen Latu tuottaa yhdistyksille tukimateriaalia tapahtumien 
toteuttamista ja viestintää varten. Viestinnällinen tavoite on nostaa jokamiehenoikeuksien merkitystä.

Lisätiedot Juhani Lehto

‣ 26.8. Juhli luontoa
Innostetaan jäsenyhdistyksiä ja latualueita järjestämään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa retkiä 40 
kansallispuistoon. Tavoitteena on, että jokaiseen kansallispuistoon järjestetään retki. Tarjoamme 
materiaali- tai kuljetuskustannustukea 40 retkelle. Kaikissa kansallispuistoissa on ko. päivänä mm. upeita 
kuoroesityksiä, joihin retket voi päättää.
 Lisätiedot Päivi Purola

Lisäksi kaikille päiville tarjotaan Muumien ulkoilukoulut -sisältöä vuodenajan mukaisesti. Jokainen 
tapahtuman järjestäjä saa yhden maksuttoman ohjaajakurssipaikan (ei “syö” kahden maksuttoman 
kurssipaikan kiintiötä), valmiita ideoita ja materiaalia. 
Lisätiedot Tiia Eskelinen
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Palvelut jäsenyhdistyksille

‣ Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
‣ Suomen Ladulle vuonna 2016 perustetun vapaaehtoistoiminnan kehittämisen työryhmän tavoitteena on 

mm. tuottaa uusi malli vapaaehtoistyön järjestämisestä latuyhdistyksissä sekä koulutus, jolla 
puheenjohtajien osaamista vapaaehtoistoiminnassa lisätään. Vapaaehtoistoiminta on yksi yhdeksästä 
uuden strategian painopisteestä.

‣ Sähköiset yhdistyspalvelut
‣ Jäsenyhdistyksille suunnattu yhdistyspalvelu (entinen “Ketju”) muuttuu Suomen Ladun verkkosivujen 

osana toimivaksi Yhdistyspalvelu-sivustoksi. Uudet Yhdistyskortit, eräänlaiset “mininettisivut”, tarjoavat 
kaikille yhdistyksille mahdollisuuden verkkonäkyvyyteen, tapahtumakalenteriin, jäsenyyskauppaan ja 
moniin muihin toiminnallisuuksiin maksutta.

Lisätiedot; vapaaehtoistoiminta Mika Asikainen, “uusi Ketju” Johanna Yli-Opas
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Palvelut jäsenyhdistyksille

‣ Liittokokoukset ja järjestökoulutukset
‣ Kevätkokous 22.–23.4.2017 Helsingissä ja syyskokous 27.-29.10.2017  Jyväskylässä
‣ Luottamushenkilöiden koulutuspäivä 4.3. Ikaalisissa Hämeen latualueella ja 1.4. Alavudella Keski-Suomen 

latualueella. 

‣ Aluetoiminta
‣ Aluetoiminnan kehittäminen on yksi uuden strategian painopisteistä, sillä nähdään paljon potentiaalia 

aktivoida ja tavoittaa yhdistyksiä sekä jäsenistöä. Kullekin alueelle on perustettu 3-5 henkilön 
aluetyöryhmä. Työryhmän tehtävä on paitsi auttaa ja toimia yhdessä alueyhdyshenkilön kanssa, olla myös 
alueensa jäsenyhdistysten tukena. Yhdistysvierailut jatkuvat alueittain työryhmien toimesta. 
Aluetyöryhmän jäsen sijaistaa alueyhdyshenkilöä liittokokouksissa, tarvittaessa veloituksetta.

Lisätiedot, Johanna Yli-Opas
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Palvelut jäsenyhdistyksille
‣ Jäsenhankinta ja tapahtumatuki

•Tavoitteena on  0,6 %:n vuosittainen jäsenmäärän kasvu.

•Kampanjat, mm. Hanki jäsen -kampanja

•Jäsenhankintamateriaalit: putkihuivi, arvontalahjat, personoitu jäsenesite

•Jäsenhankkijoiden ryhmä ja koulutus
( Suomen Ladun jäsenhankkijoiden Facebook-ryhmää kasvatetaan. Tavoitteena on saada ryhmään yhteensä 50 henkilöä. 
Jäsenhankkijoille järjestetään kerran vuodessa koulutusta.)

‣ Jäsenyhdistysviestintä
•Viestintäkoulutukset kahdella alueella

•Sähköisen Liikuttajan lukijamäärien lisääminen

•Viestintästrategian jalkauttaminen julkaistavien oppaiden avulla.

Lisätiedot; Jäsenhankinta Päivi Purola, jäsenyhdistysviestintä Panu Könönen
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Edunvalvonta ja olosuhteet

‣ Painopisteet ovat 
- jäsenyhdistysten paikallisen vaikuttamistyön tukeminen

- Kuukauden ulkoiluteko
- Olosuhdeilta jokaisella alueella vuonna 2017
- Olosuhdeverkosto

- ulkoiluolosuhteiden valtakunnallinen edunvalvonta ja 
- ulkoilun merkityksen vahvistaminen yhteiskunnassa.

       Lisätiedot; Anne Rautiainen
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Edunvalvonta ja olosuhteet

Kuukauden ulkoiluteko
- jatkuva haku
- ulkoiluolosuhteiden kehittämistä 

tavalla tai toisella
- pieni tai suuri asia voi olla vaikuttava
- Julkaistaan juttu Liikuttajassa, 

Facessa ja Twitterissä
- Paljasta meille ulkoiluteko, voit saada 

Kånkenin palkinnoksi!
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Viestintä

‣ Tavoitteena on houkutella ihmisiä ulos myös sähköisten kanavien ja 
uusien sähköisten palveluiden avulla.  

•Jäsenportti, kirjautuminen 

•Latu & Polku verkkolehti

•Sähköiset uutiskirjeet

•Aktiivinen tiedottaminen 

•Entistä paremmin esillä sosiaalisessa mediassa

•Hiihtoportaali, verkkopalvelu, joka tarjoaa “kaiken hiihdosta”

Lisätiedot; Panu Könönen



KIILOPÄÄ & HALLINTO
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Kiilopää

‣ Vuonna 2017 tehdään Hotelli Niilanpään hotellihuoneiden (31kpl), sekä 
hotellikäytävien kunnostukset. 

‣ Liikuntatoiminnan nostoja vuodelle 2017
‣ Uusi lumiturvallisuuskurssi 
‣ Hiihtolomaviikoilla lapsiperheille soveltuvaa ohjelmaa
‣ Geokätköilijöiden suurtapahtuma kesäkuussa
‣ Kotimainen ja kansainvälinen lintuviikko kesäkuussa
‣ Uudistetun 18-väyläisen frisbeegolfradan avajaiset
‣ Ohjattuja matalankynnyksen maastopyörälenkkejä
‣ Koko perheelle suunnattu Fjällräven Summer Camp
‣ Kiilopäähiihto marraskuussa
‣ Vapaaehtoisen opastoiminnan tukeminen ja kehittäminen

Lisätiedot; Petri Kulha
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Hallinto

‣ Uusi strategia käytössä

‣ Uusi organisaatio toimistolla
• Ehdotetaan yhden määräaikaisen vakinaistamista ja yhtä lisäresurssia (1 

htv)

‣ Uudet säännöt astuvat voimaan

‣ Tikettijärjestelmä asiakaspalveluun

‣ Strategian myötä paljon uusia toimia
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Ennakkoa talousarviosta

‣ Oma varainhankinta – ensisijaisesti jäsenmaksutuotot ja Kiilopään 
tulos - vahvistuu edelleen, tulos 1,2 M euroa

‣ Varsinaisen toiminnan kulujäämä kasvaa 10% 2,2 M euroon; 
tapahtumapanostukset

‣ OKM:n toiminta-avustukseen haetaan maltillista korotusta, summa 
790 000 euroa

‣ Talousarvio 55 000 euroa alijäämäinen, kertaluontoisia panostuksia 
strategian toimenpiteisiin ja suuriin tapahtumiin

‣ Kiilopään hotelliin investoidaan 450 000 euroa
‣ Lisätiedot Elina Kokkonen




