
liitä yhdistyksesi 
suomen ladun 
jäseneksi

ULKOILE | OSALLISTU | VAIKUTA



Suomen Latu ja sen jäsenyhdistykset tunne-
taan liikuttajina sekä ulkoilun ja retkeilyn tun-
nustettuina asiantuntijoina. Suomen Latu on 
ulkoilijoiden asiaa ajava kaikille avoin järjestö. 
Visiomme on, että jokainen löytää mielekkään 
tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta.

Edistämme kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnal-
lista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina. Liitä 
yhdistyksesi Suomen Latuun ja ulkoile, osallistu 
ja vaikuta omalla alueellasi!

SUOMEN LATU

• 184 yhdistystä Hangosta 
Ivaloon

• Yli 20 lajia
• Yli 90 000 jäsentä 



Suomen Latu ylläpitää jäsenrekis-
teriä yhdistysten puolesta ja las-
kuttaa jäsenmaksut. Jäsenmaksut 
tilitetään yhdistyksille neljä kertaa 

vuodessa. Jäsenyhdistyksillä on 
selailu- ja tulostusoikeudet oman 

yhdistyksensä tietoihin. 

Jäsenyhdistyksillä on vastuuvakuutus 
ja jäsenmaksuun sisältyy tapaturma-

vakuutus, joka on voimassa 
yhdistysten tapahtumissa. 

Facebookissa toimiva Suomen 
Ladun yhdistysaktiivit -ryhmä 

on tarkoitettu jäsenyhdistyksien 
vertaistueksi ja tiedotuskanavaksi. 
Luottamushenkilöille on tarjolla 
myös Ajankohtaista yhdistyksille 

-uutiskirje.

Facebookissa on omat ryhmät 
lastentoiminnalle, jäsenhankkijoille 

ja eri työryhmille.

Suomen Latu auttaa ja tukee jäsenyhdis-
tyksiä järjestämällä koulutuksia, neuvon-
taa ja vertaistukea yhdistystoimintaan. 

MIKSI LIITTYÄ SUOMEN LATUUN?





VAIKUTAMME 
VALTAKUNNAN TASOLLA

•  Lakiehdotukset
•  Hoito-ja käyttösuunnitelmat
•  Muut ulkoiluun vaikuttavat päätökset 
     ja verkostot

SUOMEN LATU ON ULKOILIJAN EDUNVALVOJA

VAIKUTAMME 
PAIKALLISELLA TASOLLA

• Paikallisyhdistykset ovat edunvalvojia ja apua         
vaikuttamistyöhön saa Suomen Ladulta

• Kaavalausunnot
• Reittien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito
• Tapahtumien järjestäminen ja lajien edistäminen





Suomen Latu tukee jäsenyhdistyksiään mark-
kinoinnissa ja jäsenhankinnassa koulutuksin ja 
markkinointimateriaalein, jotka ovat maksutta 
tilattavissa Suomen Ladun verkkokaupasta. 
Lisäksi tarjoamme yhdistyksille esimerkiksi 
yhdistyskohtaiset jäsenesitteet.

Suomen Latu markkinoi yhdistystensä tapah-
tumia omissa viestintäkanavissaan ja tarjoaa 
yhdistyksille koulutusta viestintään. Käytössä 
on myös Suomen Ladun tapahtumakalenteri 
sekä Suomen Ladun verkkosivut, josta jokai-
sen yhdistyksen tiedot löytyvät. 

MARKKINOINTI



Suomen Latu tarjoaa ohjaajakursseja aikuis-
liikuntaan ja lastentoimintaan. Avainlajeja 
ovat hiihto, retkeily, polkujuoksu ja talviuinti. 
Lastentoimintaa tarjotaan mm. Metsämörrin, 
Muumien ulkoilukoulujen ja Tunteet hukassa 
-metsäseikkailujen muodossa. 

Yhdistykset voivat halutessaan olla mukana 
Suomen Ladun valtakunnallisissa kampan-
joissa (Nuku yö ulkona, Ulkona kuin lumi-
ukko) sekä hakea kiertuejärjestäjäksi. 

ULKOILE JA JÄRJESTÄ 
TAPAHTUMIA



SUOMEN LADUN JÄSEN-
EDUT YHDISTYSTEN 
JÄSENILLE

• Latu&Polku-lehti neljä kertaa vuodessa.
• Alennuksia Suomen Ladun koulutuksista,  

kursseista, vaellusmatkoista ja tapahtumista.
• Jäsenhinnat Suomen Latu Paloheinässä      

Helsingissä hiihtokaudella.
• Alennuksia Suomen Latu Kiilopäällä ja 

Akumajalla. 
• Latualueen järjestämät retket ja tapahtu-

mat.
• Lisäksi paljon alennuksia ja etuja yhteis-

työkumppaneidemme kanssa, tarkista     
jäsenedut: 
www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasen-
edut



Yhdistyksen yleinen kokous tekee päätök-
sen liittymisestä Suomen Latuun ja tekee 
sääntöihinsä sääntömuutoksen. Pöytä-
kirjaote, säännöt ja jäsenanomus toimi-
tetaan Suomen Latuun.

Suomen Ladun hallitus hyväksyy uudet 
jäsenyhdistykset (hallitus kokoustaa 
kahdeksan kertaa vuodessa).

Uusi yhdistys saa ensimmäisenä toiminta- 
vuonna jäsenmaksut kokonaan itselleen. 
Tämän jälkeen Suomen Latu pidättää osuu-
den jäsenmaksuista (16,50 € vuonna 2021) ja 
tilittää ylimenevän osuuden yhdistykselle.  

KUINKA YHDISTYS 
LIITETÄÄN SUOMEN 
LATUUN?

UUDEN JÄSEN-
YHDISTYKSEN 
PERUSTAMINEN 

Ota yhteys Suomen Ladun yhdistyspalveluun. 

Käytössä ovat Suomen Ladun laatimat jäsen- 
yhdistysten mallisäännöt sekä yhden että kah-
den vuosikokouksen yhdistykselle. Säännöt on 
ennakkotarkastettu PRH:ssa.

Perustamiskokouksen pöytäkirjaote, säännöt 
ja jäsenanomus toimitetaan Suomen Latuun.
Suomen Ladun hallitus hyväksyy uudet jäsen- 
yhdistykset (hallitus kokoustaa kahdeksan kertaa 
vuodessa).

Uusi yhdistys saa ensimmäisenä toiminta-
vuonna jäsenmaksut kokonaan itselleen.



SUOMEN LADUN YHDISTYSPALVELU:
yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi

puh. 09 8567 7460


