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Hienoa, että olet kiinnostunut ulkoilun ohjaamisesta tai toimit jo ohjaajana 
Suomen Ladun jäsenyhdistyksessä! Ohjaajat ovat Suomen Ladun toiminnan 
toteuttajia ja mahdollistavat tärkeimmän tavoitteemme toteutumisen, että 
jokainen löytäisi mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta! 

Ohjaatpa viikoittaisia maastopyöräilylenkkejä, toimit apuohjaajana yhdistyksen 
lähiretkillä, haluaisit alkaa pitämään perheille ulkoilutoimintaa, vedät polkujuoksu-
lenkkejä tai järjestät viikon vaelluksia, tämä opas on koottu sinua varten.

Opas sisältää: 

• Tietoa Suomen Ladusta, joka jokaisen ohjaajan on hyvä tietää ja välittää      
toimintaan osallistuville. 

• Tietopankki ohjaajana toimimisesta Suomen Ladussa. Osiosta löydät mm.   
vakuutusohjeet ja hyviä käytänteitä yhdistystoimintaan ohjaamisen vinkkelis-
tä. Jokainen Suomen Ladun jäsenyhdistys on itsenäinen, mutta näitä toi-
mintatapoja voi reilusti ehdottaa yhdistykselle, jotta yhdistyksessä ohjaajana 
toimiminen olisi mahdollisimman mielekästä. 

• Suomena Latu tarjoaa tukimuotoja ohjaajille ja yhdistysten ulkoilutoimintaan. 
Toivomme, että luet listan huolella läpi, ja otat siitä niin paljon eri tukimuotoja 
käyttöön kuin haluat!

• Ohjaajan ABC on työkalupakki ohjaajalle, jotta ulkoilun ohjaaminen olisi 
entistä helpompaa ja laadukkaampaa!

Tämä opas on syntynyt osana Suomen Ladun koulutusuudistusta ja julkaistu 
keväällä 2020. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, joten huomioithan, että 
tiedot ja linkit saattavat muuttua ja ajantasaisen tiedon löydät aina sivuiltamme: 
suomenlatu.fi. 
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Suomen Latu - ohjaajille ja osallistujille

1.

Tässä tärkeää tietoa Suomen Ladusta ohjaajalle sekä jaettavaksi toimintaan osallis-
tuville. 

Suomen Latu ry

• Valtakunnallinen ulkoilujärjestö
• Visio: Kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta
• Edistämme kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa – kaikkina 

vuodenaikoina
• Yli 88 000 jäsentä 185 jäsenyhdistyksessä
• Jäsenmäärän nettokasvu yli 10 000 viimeisen 10 vuoden aikana!

Jäsenyhdistysten toiminnassa mukana yli 20 eri lajia. Suomen Ladussa harras-
tetuimpia lajeja ovat retkeily, hiihto, talviuinti, polkujuoksu, melonta, pyöräily, 
maastopyöräily, frisbeegolf, sauvakävely, kävely, lumikenkäily ja geokätköily. 
Jäsenyhdistysten järjestämän ulkoilutoiminnan osallistumiskertoja on vuosittain 
lähes 400 000!

Suomen Latu on arvostettu toimija lasten luontokasvatuksessa ja lasten ulkoilun 
tukemisessa. Jäsenyhdistykset järjestävät mm. metsämörriretkiä ja Muumien 
ulkoilukouluja, jotka ovat avoimia kaikille lapsille ja lapsiperheille. Toimintamuodot 
ovat suosittuja varhaiskasvatuksen ammattilaisten keskuudessa.
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Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä on yhteensä yli 1 500 aktiivista ohjaajaa (2019). 
Koulutamme vuosittain yli 200 aikuisliikunnan ohjaaja eri lajeihin ja lähes 1 000 
lastentoiminnan ohjaajaa. 

Suomen Latu tunnetaan myös vastuullisena ja asiantuntevana ulkoiluolosuhteiden 
ja luonnon virkistyskäytön edistäjänä. Lisäksi Suomen Latu tunnetaan ulkoilemaan 
kannustavista kampanjoista, kuten #ulkonakuinlumiukko ja Nuku yö ulkona. 

Liittyminen Suomen Ladun jäseneksi on kannanotto ulkoiluelämän puolesta! Suo-
men Ladun jäsenenä saat oman paikallisyhdistyksesi tiedotteet ja palvelut iloksesi, 
ja voit osallistua kahdeksan latualueen toimintaan. Monissa paikallisyhdistyksissä 
jäsenet pääsevät järjestetyille retkille ja esimerkiksi Lapin vaelluksille edullisemmin. 
Kaikki jäsenet saavat suositun Latu&Polku-lehden neljä kertaa vuodessa. Jäsenenä 
pääset myös osallistumaan Suomen Ladun koulutuksiin ja tapahtumiin edullisem-
min, sekä yöpymään Suomen Ladun tunturikeskuksessa Kiilopäällä etuhintaan. 
Muut jäsenedut, kuten alennukset ulkoiluvaatteista ja tarvikkeista, löydät täältä: 
www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut

Tämä on yleistä tietoa Suomen Ladusta. Muistathan, että vielä tärkeämpää on 
kertoa osallistujille teidän paikallisyhdistyksenne toiminnasta, jäseneduista ja 
tulevista tapahtumista, jotta osallistuja tietää, mitä kaikkea on tarjolla ja innostuu 
liittymään mukaan toimintaan!
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Ohjaajana Suomen Ladussa

2.

Ohjaaminen Suomen Ladun jäsenyhdistyksessä on kivaa ja antoisaa! Ohjaajana 
et ole yksin, vaan saat jäsenyhdistyksestä ja Suomen Ladusta tukea ohjaamiseen. 
Tässä luvussa kerrotaan, miksi ohjaaminen Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä 
kannattaa ja millaista tukea voit toivoa ohjaamiseen. 

Huomaathan, että jokainen Suomen Ladun jäsenyhdistys on itsenäinen ja toimii 
omien periaatteiden, sääntöjen ja mieltymysten mukaan. Tässä siis vain yleisiä 
toimivia esimerkkejä, joista voit ottaa ideoita ja ehdottaa myös oman paikallis-
yhdistyksesi toimintatavoiksi.
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Vapaaehtoistoiminnan sykli

Ohjaaja ei ole yksin, vaan saa tukea ohjaamiseen jäsenyhdistykseltä. Tässä kuva, 
millä teoilla yhdistys voi tukea vapaaehtoistoimintaa. Tämä sykli sopii hyvin 
ohjaajan tukemiseen. 

1. Tehtävän määrittely 
On tärkeää, että yhdistyksessä on kuvattu,  mitkä asiat ovat ohjaajan vastuulla ja 
mistä asioista vastaa joku muu. Ohjaajaksi ryhtyminen on helpompaa, kun tietää 
selkeästi, mitkä asiat tulee hoitaa itse, ja mihin saa tukea muilta. 

Esimerkiksi seuraavista ohjaamiseen liittyvistä tehtävistä on hyvä sopia etukäteen 
kenen vastuulla ne ovat ja miettiä, mitä niistä kannattaa tehdä yhdessä pienen 
ryhmän voimin: Toiminnan/tapahtuman markkinointi, ennakkoilmoittautumisten 
kerääminen, maksujen kerääminen, turvallisuussuunnitelman laatiminen, varus-
teiden vuokraus/huoltaminen, tilan varaaminen tai apuohjaajien rekrytointi ja 
ohjeistaminen. 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN 
SYKLI

Tehtävän määrittely

Rekrytointi

Perehdyttäminen

Tukeminen

Kiittäminen

Arviointi

Kehittäminen

Ulkoile | Osallistu | Vaikuta
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2. Rekrytointi
Jos jäsenyhdistys haluaa lisää ohjaajia, on tärkeää, että syklin kaikki kohdat ovat 
kunnossa. Kukapa ei haluaisi ryhtyä ohjaajaksi paikallisyhdistykseen, jossa ohjaa-
jat perehdytetään, heitä tuetaan ja kiitetään, toimintaa arvioidaan ja sen mukaan 
kehitetään eteenpäin ja tehtävät ovat myös selkeästi määriteltyjä. 

Suomen Ladun arvoihin kuuluu rohkeasti uusien asioiden kokeileminen, joten jos 
ohjaajana haluat lähteä kokeilemaan jotain uutta lajia tai konseptia jäsenyhdistyk-
sessä, niin ole rohkeasti yhteydessä hallitukseen ja esittele ideasi. Suomen Latu 
tukee yhdistyksiä toteuttamaan uusia ideoita, joiden avulla yhä useampi löytäisi 
oman tavan ulkoiluun. Jäsenyhdistykset voivat mm. hakea “toiminnallista tukea” 
uusien ulkoilumuotojen kokeiluun, tämä on 300 - 1 000 € rahallinen tuki. 

3. Perehdyttäminen
Jotta ohjaaminen lähtee sujumaan hyvin, on tärkeää, että paikallisyhdistys pereh-
dyttää uuden ohjaajan mukaan toimintaansa. Hyviä tapoja tähän on esim. uusien 
ohjaajien/ vapaaehtoisten ilta, jossa kerrotaan paikallisyhdistyksestä ja sen toiminta-
tavoista uusille tekijöille. 

4. Tukeminen
Paikallisyhdistyksessä on mukava olla ohjaajana, kun tietää, ettei kaikki ole yksin 
ohjaajan vastuulla, vaan vastuuta on jaettu ja tarvittaessa saa tukea omaan tekemi-
seen. Vastuuta on hyvä jakaa useamman toimijan kesken ja esimerkiksi miettiä val-
miiksi, mistä ohjaaja voi kysyä tuuraajan, jos tulee kipeäksi ennen sovittua retkeä. 

Yksi hyvä tapa tukea ohjaajia on valita ohjaajille tukihenkilö yhdistyksen hallituk-
sesta. Näin jokaisella ohjaajalla on oma tukihenkilö hallituksessa, jolta voi kysyä 
apua. Tärkeää on säännöllisesti kysyä ohjaajan kuulumisia, jotta ohjaaja kokee 
tulevansa kuulluksi ja saavansa tukea. Yhdistys voi valita myös jokaiseen lajiin laji-
vastaavan, joka koordinoi sen lajin toimintaa ja tukee lajin ohjaajia.  

5. Kiittäminen
Ohjaajat tekevät Suomen Ladussa ja sen paikallisyhdistyksissä todella tärkeää 
työtä. Meidän on tärkeää muistaa kiittää ohjaajia! Kiitoksen sanominen ääneen on 
aina tärkeää. Kiitollisuutta ja arvostusta voi näyttää myös teoin. Hyvä keino kiittää 
ohjaajia tärkeästä työstä on järjestää ohjaajille tai kaikille vapaaehtoisille palkitse-
misilta kivan tekemisen ja hyvän ruoan parissa. 
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Ohjaajille tärkeä kiitos voi olla myös jäsenyhdistyksille tarjottavat maksuttomat 
kurssipaikat Suomen Ladun koulutuksissa. Kaikilla jäsenyhdistyksellä on käytössä 
kaksi maksutonta ohjaajakurssipaikkaa per laji/toimintamuoto per vuosi (etu mää-
ritellään vuosittain). Lue lisää: suomenlatu.fi/koulutus. 

6. Arviointi
Toiminnan arviointi on tärkeää, jotta toiminta on mielekästä, laadukasta ja puo-
leensa vetävää. Ohjaajana näet aitiopaikalta mikä toimii ja mikä ei, näistä näke-
myksistä on hyötyä koko paikallisyhdistykselle. Pohdi aika-ajoin järjestämääsi 
toimintaa ja sitä, miten sitä voisi kehittää. Erityisen tärkeää on pohtia näitä, jos 
olet siirtämässä ohjaajuutta eteenpäin seuraavalle ohjaajalle tai aloittamassa uutta 
toimintaa. 

Pohdi ainakin seuraavia asioita: mistä toiminnasta osallistujat ovat pitäneet, mistä 
osallistujat eivät ole pitäneet, mikä toiminta kerää paljon osallistujia ja mikä ei, 
onko toiminnan markkinointi ollut riittävän näkyvää, onko toiminta tavoittanut 
uusia osallistujia, onko toiminta ollut turvallista, jos onnettomuuksia tai läheltä 
piti -tilanteita on sattunut, niin miten niitä voisi välttää ja ennaltaehkäistä vielä 
paremmin, oletko ohjaajana saanut tukea yhdistykseltä riittävästi, onko ohjaajuus 
ollut antoisaa sinulle ja mitä toiveita osallistujat ovat esittäneet?

Hedelmällisintä on arvioida toimintaa yhdessä muiden ohjaajien tai toimijoiden 
kanssa. Voit pyytää myös osallistujia mukaan arviointiin.

7. Kehittäminen
Toiminnan arvioinnin avulla toimintaa voidaan lähteä kehittämään eteenpäin. 
Toiminnan kehittämisessä yhteistyö ohjaajan ja paikallisyhdistyksen välillä on 
tärkeää kuten myös osallistujien toiveiden huomioiminen. Ohjaajien kannattaa 
olla aktiivisia toiminnan kehittämisessä ja omia toiveita kannattaa tuoda avoimesti 
esiin hallitukselle. Jos olet uusi ohjaaja ja aloittamassa toimintaa sinun ei tarvitse 
mukautua tiettyyn ohjaajan rooliin, vaan voit kehittää toimintaa oman näköiseksi 
ja sellaiseksi, että sitä on mukava ohjata!
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Vapaaehtoisuus ja palkkio 

Suomen Ladun arvoihin kuuluu vapaaehtoisuus. Vapaaehtoistoiminta jäsenyhdis-
tyksissä liikuttaa ja mahdollistaa Suomen Ladun toiminnan. Vapaaehtoistoiminta 
tuo sen tekijälle ja sen tuloksista nauttivalle hyvää oloa ja mieltä. Arvojemme 
mukaan ihmiset ovat omasta halustaan mukana Suomen Ladun toiminnassa ja 
arvostamme kaikkien vapaaehtoisten työn tuloksia. 

Vaikka Suomen Latu edistää vapaaehtoistoimintaa, voi joissain tapauksissa ja teh-
tävissä palkan tai palkkion maksu olla järkevää. Jokainen jäsenyhdistys on itsenäi-
nen ja päättää mahdollisista palkkion maksuperiaatteista. Tärkeää on, että periaat-
teet on sovittu etukäteen, jotta palkkioiden maksu on oikeudenmukaista.

Ohjeita palkkojen, palkkioiden ja matkakorvausten maksuun löytyy Suomen 
Ladun yhdistyspalveluista: yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/aineistot/yhdistystoi-
minta/talous-ja-verotus. 

Vakuutus

Kaikki Suomen Ladun jäsenyhdistysten toimintaan osallistuvat ovat vakuutettuja 
OP-Pohjolan tapaturmavakuutuksella, vakuutus kattaa niin yhdistyksen jäsenet 
kuin ei-jäsenet. Lisäksi kaikki Suomen Ladun jäsenyhdistykset on vakuutettu 
järjestäjän vastuuvakuutuksella. 

Vakuutus toimii siis turvana niin osallistujalle, ohjaajalle kuin jäsenyhdistykselle ja 
lisää toiminnan vastuullisuutta ja siten houkuttelevuutta. 

Vakuutusehdot löytyvät yhdistyspalveluista: yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/
aineistot/turvallisuus-ja-vakuutusasiat/suomen-ladun-vakuutus.

Mistä osallistujia toimintaan?

Ohjaajana sinun on tärkeä tietää kenen vastuulla ohjaamasi toiminnan markki-
nointi on. Jutelkaa tästä siis paikallisyhdistyksen kanssa etukäteen ja pyydä heiltä 
apua markkinointiin.

Hyviä tapoja markkinoida toimintaa on mm. paikallisyhdistyksen nettisivut, 
Suomen Ladun yleinen tapahtumakalenteri, jäsenyhdistyksen ja latualueen 
Facebook-sivut, jäsenyhdistyksen Instagram, painettu jäsenlehti, paikallinen 
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sanomalehti, kunnan verkkosivut ja tapahtumakalenteri, paperiset julisteet esim. 
kauppojen ilmoitustauluilla jne. 

Tärkeää on, että tulevasta toiminnasta ilmoitetaan hyvissä ajoin ja tavoiteltavan 
kohderyhmän mukaan. Jos toimintaan halutaan mukaan uusia harrastajia, on 
tärkeää kertoa toiminnasta jäsenyhdistyksen omien kanavien lisäksi myös muilla 
kanavilla, jotta uudet osallistujat löytävät toiminnan. Tehokas tapa on myös itse 
kysyä kavereita ja kaverin kavereita mukaan!

Miten ohjaajaksi Suomen Ladun jäsenyhdistyksiin

Jos olet innokas lähtemään mukaan ohjaamaan, ole suoraan yhteydessä paikal-
lisyhdistyksen hallitukseen, esimerkiksi puheenjohtajaan ja mahdolliseen laji-
vastaavaan. Voit lähteä ensin mukaan apuohjaajaksi tai halutessasi saman tien 
perustaa oman uuden ulkoiluryhmän jäsenyhdistyksen alle, jos ohjaamaasi lajia ei 
esimerkiksi vielä harrasteta paikkakunnalla. Näin paikallisyhdistys voi saada uusien 
ohjaajien kautta uusia lajeja toimintaansa ja uudet harrastajat löytävät paikallisyh-
distyksen! Suomen Ladun yksi arvo on avoimuus ja tavoitteena on, että kaikkien 
on helppo tulla mukaan Suomen Ladun toimintaan. Tärkeää on, että tämä koskee 
myös ohjaajia. 

Suomen Ladun jäsenyhdistyksillä on maksuttomia koulutuspaikkoja ohjaajakurs-
seille. Voit ehdottaa paikalliselle yhdistykselle, että pääsisit ohjaajakoulutukseen 
tällaisella ilmaispaikalla ja koulutuksen käytyäsi ohjaisit paikallisesti sovitun määrän 
kyseistä lajia.  Suosittelemme kirjallisen sopimuksen laatimista ilmaispaikan ja sitä 
vastaan tehtävän vapaaehtoistyön välille eli ohjaajan ja jäsenyhdistyksen välille. 

Kaikki Suomen Ladun yhdistykset 
löydät Suomen Ladun yhdistyshausta: 
www.suomenlatu.fi/yhdistys-ja-toi-
mintapistehaku.
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Yhdistyksenä mukaan Suomen Latuun

Jos toimit jo ohjaajana yhdistyksessä tai vapaamuotoisessa ryhmässä, eikä yhdis-
tyksenne tai porukkanne ole Suomen Ladun jäsenyhdistys, voitte hakea Suomen 
Ladun jäsenyyttä. Suomen Ladun jäsenyhdistykset saavat mm. seuraavaa tukea 
toimintaansa: 

• Suomen Latu ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistysten puolesta
• Jäsenyhdistyksillä on selailu- ja tulostusoikeudet omaan jäsenrekisteriinsä
• Tapaturmavakuutus sisältyy jäsenmaksuun ja on voimassa jäsenyhdistysten 

tapahtumissa
• Jäsenyhdistyksillä on vastuuvakuutus
• Suomen Latu tukee jäsenyhdistyksiään monin eri tavoin (esitteitä, bande-  

rolleja, roll-uppeja)
• Suomen Ladun tapahtumakalenteri on jäsenyhdistysten käytössä
• Suomen Latu markkinoi jäsenyhdistysten tapahtumia
• Jäsenyhdistykset saavat ryhmäalennuksia Suomen Latu Kiilopäällä
• Ajankohtaista yhdistyksille -uutiskirje tilattavissa yhdistyksen luottamus- 

henkilöille
• Apua, tukea ja koulutuksia yhdistystoimintaan
• Jäsenyhdistykset voivat hakea toiminnallista tukea (max. 1 000 €)
• Maksuttomia kurssipaikkoja aikuisliikuntaan ja lastentoimintaan
• Jäsenyhdistykset saavat näkyvyyttä Suomen Ladun verkkosivujen kautta
• Yhdistyksillä on mahdollisuus olla mukana Suomen Ladun valtakunnallisissa 

kampanjoissa (esim. Nuku yö ulkona)
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Suomen Ladun tuki ohjaajalle

3.

Ohjaajat ovat Suomen Ladun toiminnan timantteja. He tekevät Suomen Ladun 
tavoitteista tosia. Ohjaajat ovat hyvin tärkeitä Suomen Ladulle ja siksi haluamme 
tukea heitä parhaan kykymme mukaan! Alla lista erilaisista tukimuodoista jäse-
nyyhdistysten ohjaajille ja jäsenyhdistysten liikuntatoimintaan. Kaikki tuet on 
tarkoitettu käyttöön, joten tutustuthan tukimuotoihin ajan kanssa ja mieti, mitä 
niistä voisit itse hyödyntää tai ehdottaa paikallisyhdistykselle!

Jos tukimuodoista on kysyttävää tai haluat jostain lisätietoa, laita viestiä: 
koulutus@suomenlatu.fi.

Koulutukset

• Ohjaajakoulutukset eri lajeihin ja lastentoimintaan: www.suomenlatu.fi/       
ulkoile/koulutukset

• Ohjaajakurssien ilmaispaikat jäsenyhdistysten ohjaajille.
• Suomen Latu tarjoaa kaksi ilmaista kurssipaikkaa/laji/toimintamuoto/yhdistys. 

Jäsenyhdistys päättää itse kenelle ilmaispaikkoja tarjotaan. Ilmaispaikkojen 
määrä määritellään vuosittain. Ilmaispaikkaa sopiessa kannattaa hyödyntää 
Suomen Ladun sopimuspohjaa.  

• Askelmerkkejä ohjaamiseen -koulutus
• Koulutuksessa osallistuja pääsee kehittämään omia ohjaajataitojaan ja saa 

uusia ideoita ja varmuutta ohjaamiseen. Koulutukset järjestetään alueittain.
• Vapaaehtoistoiminnan koulutus jäsenyhdistyksille 
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• Kattava koulutus yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi. Koulu-
tukset alueittain. 

• Lajikohtaiset ohjaajien tapaamiset/jatkokoulutuspäivät
• Tarjonta vaihtelee vuosittain ja lajeittain.

Valmiita ideoita ja tietoa ohjaajan tueksi

• Suomenlatu.fi/ohjaajaklubi -sivuille tulossa 2020 aikana valmiita ideoita 
ohjaajalle lajeittain, mm. ideoita lajiharjoitteluun, alkulämmittelyyn, ryhmän 
ohjaamiseen ja teemalenkeille. 

• Kaikkihiihdosta.fi-sivuilla paljon ohjeita hiihtoharjoitteluun. 
• Suomenlatu.fi/perheliikunta, sivuilta löytyy paljon ideoita ulkoilutoiminnan 

ohjaamiseen perheille. 
• Suomenlatu.fi/nuoret -sivuilta löytyy vinkkejä nuorille suunnatun ulkoilu- 

ohjelman järjestämiseen. Uutena toimintana voit kokeilla ulkona pelattavaa 
ongelmanratkaisupeliä, suuntamysteeriä!

• Suomenlatu.fi/lapevinkit -sivuilla vinkkejä niin varhaiskasvatuksen ja koulujen 
ammattilaisille kuin perheille etäopetukseen ja vapaa-aikaan. 

• Katso myös kohdasta verkostot Suomen Ladun Facebook-ryhmät ja sivut, 
joissa jaetaan paljon ideoita ohjaamisen tueksi. 

Suomen Ladun tarjoama tuki lajille/toimintaan ja jäsen-
yhdistykselle

Lajien kehittämisillat
Kehittämisilloissa paneudutaan asiantuntijan johdatuksella jäsenyhdistysten jo ole-
massa olevaan tai alkavaan lajitoimintaan, sen kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen 
jakamiseen jäsenyhdistysten kesken. Kehittämisillat järjestetään alueittain. 2020 
tarjolla on kehittämisiltoja frisbeegolfissa, maastopyöräilyssä ja polkujuoksussa. 

Toiminnallinen tuki
Suomen Latu tukee jäsenyhdistysten liikuntatoimintaa taloudellisesti. 2020 
Suomen Latu jakaa toiminnallista tukea 300-1000 euroa seuraaviin toimintoihin: 
• Harrasteavovesiuinnin kokeilu
• Suksien huoltotilan perustaminen
• Pyörähuoltopajan perustaminen
• Ikiliikkujat toiminta (ikääntyneiden liikuttaminen)
• Luontokotouttaminen
• Muun uuden lajin tai toimintamuodon kokeileminen
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Viestintä- ja markkinointituki jäsenyhdistyksille: 
yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/aineistot/viestinta

Kiertueet
Kiertueilla tuetaan uuden lajin aloittamista jäsenyhdistyksessä tai jo toiminnassa 
olevaa lajia.  

Suomen Ladun hankkeet
Hankkeiden kautta toimintaan saadaan huomattavasti lisää toimintaa, näkyvyyttä 
ja uusia toimintatapoja. Hankkeista lisää: www.suomenlatu.fi/vaikuta/me-vaiku-
tamme/hankkeet.

Aluetoiminta
Suomen Ladun kahdeksan latualuetta tukevat jäsenyhdistyksiä ja järjestävät 
alueellisia tapaamisia ja koulutuksia. www.suomenlatu.fi/ota-yhteytta/alueyhdys-
henkilot

Suomen Ladun työryhmät
Työryhmien tavoitteena on edistää ja kehittää kyseistä lajia/toimintaa. Työryhmä-
työ on vapaaehtoista asiantuntijatyötä. Työryhmäkaudella 2020-2022 toimii 
seuraavat työryhmät: Järjestötoimikunta, vapaaehtoistyö, kestävä kehitys, vaikut-
taminen, polkujuoksu, retkeily, talviuinti, maastopyöräily, hyvinvointia luonnosta, 
perheliikunta ja Luonnossa kotonaan. www.suomenlatu.fi/työryhmät 

Meillä on Metsämörri -laatutunnus 
Kriteerit täyttävä taho/ohjaaja voi hakea tunnusta merkiksi laadukkaasta metsä-
mörritoiminnasta. 

Hyödyllisiä verkostoja ohjaajalle

Ohjaajarekisteri
• Avoin ohjaajarekisteri, josta voi hakea ohjaajia yhdistyksen toimintaan
• Ohjaajat voivat ilmoittautua rekisteriin ja saada uusia ohjaustehtäviä

Ohjaajaklubi 
Kaikki ohjaajarekisterin julkiselle puolelle kirjautuvat liittyvät samalla Suomen 
Ladun Ohjaajaklubiin. Ohjaajaklubi on ohjaajien verkosto, jonka jäsenet saavat:
• Ohjaajille suunnattu uutiskirje 4 kertaa vuodessa. Kirjeissä on uusia ideoita ja 

inspiraatiota ohjaajan tueksi.
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• Uusia ideoita, valmiita tuntisuunnitelmia ja muuta tukea ohjaamiseen   
Ohjaajaklubin nettisivuilla (tulossa 2020).

• Ohjaajien verkostotapaamisia
• Uusille ohjaajaklubilaisille liittymislahjaksi ohjaajan reppu

Valtakunnalliset lajikohtaiset Suomen Ladun jäsenyhdistykset
Edistävät lajin toimintaa valtakunnallisesti mm. toimimalla lajin asiantuntijatahona 
sekä järjestämällä koulutusta ja lajikohtaista toimintaa.
• Luonnossa kotonaan ry, Metsämörriohjaajat ry, Retkipaikan ystävät ry,     

Suomen Lumikenkäilijät ry, Suomen retki- ja vaellusoppaat ry, Suomen Retki-   
luistelijat ry, Tunturilatu ry, Ulko-opet ry ja Vigu rf. 

Facebook-ryhmät ja -sivut, joista hyötyä ohjaajille
• Suomen Ladun yhdistysaktiivit -ajankohtaista tietoa ja keskustelua latu-     

yhdistysten aktiiveille
• Latunen - ryhmä jäsenyhdistysten lasten ja perheiden ohjaajille
• Suomen Ladun polkujuoksuohjaajat -ryhmä jäsenyhdistysten polkujuoksu- 

ohjaajille
• Metsämörriohjaajat - avoin ryhmä
• Suomen Latu lastentoiminta - ajankohtaista tietoa ja vinkkejä lastentoiminnan 

ohjaamiseen
• Suomen Latu MTB -Tietoa ja keskustelua maastopyöräilystä
• Suomen Latu -talviuinti -Ajankohtaista tietoa ja keskustelua talviuinnista
• Suomen Ladun alueiden omat Facebook-sivut
• Suomen Ladun jäsenyhdistysten omat Facebook-sivut

Latunen -verkosto jäsenyhdistysten lasten ja perheiden toiminnan ohjaajille
• Sähköpostikirje 4-6 kertaa vuodessa
• Verkostotapaaminen kerran vuodessa
• Suljettu Facebook-ryhmä ideoiden vaihtoon

Metsämörri-klubi
• Kaikille avoin
• Sähköpostikirje kaksi kertaa vuodessa
• Tuotealennuksia verkkokaupan kausittain vaihtuvasta metsämörrituotteesta
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Ohjaajan ABC

4.

Tässä Ohjaajalle muistilista hoidettavista ja huomioon otettavista asioista ohjaus-
tuokion onnistumiseksi. Kaikki kohdat on kirjoitettu auki alle, joihin perehtymällä 
ohjaaja voi kehittyä ohjaamisessa entisestään. 

Ennen ohjaustuokiota:
• Tavoitteen määrittäminen 
• Toiminnan suunnittelu 
• Turvallisuussuunnitelma
• Alueeseen/ reittiin tutustuminen
• Varusteiden varaaminen ja huoltaminen

Ohjaustuokion aikana: 
• Selkeä aloitus
• Toiminnan ohjaaminen suunnitellusti
•  Ilmapiirin luominen
• Turvallisuudesta huolehtiminen 
• Havainnointi ja palaute
• Selkeä lopetus 

Ohjaustuokion jälkeen: 
• Oma pohdinta tuokiosta 
• Varusteiden huolto ja palautus
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Ennen ohjaustuokiota

Toiminnan tavoite mietitty
Ohjaaja pohtii jo suunnitteluvaiheessa mitä halutaan tarjota ryhmälle ja mitä 
ryhmä toivoo tulevalta kerralta. Näiden perusteella asetetaan kerralle tavoite. Ta-
voitteeseen vaikuttaa aina kohderyhmä eli kenelle tapahtumaa/kertaa järjestetään. 
Usein Suomen Ladun toiminnassa tärkein tavoite on ulkoilun ilo ja yhdessä olo. 

Eri ohjauskerroille ja retkille voi asettaa yleisen päätavoitteen lisäksi muita ta-
voitteita. Yhden kerran tavoite voi olla esimerkiksi uusiin ulkoilureitteihin tutus-
tuminen. Toisella kerralla tavoitteena on mielen rentoutuminen ulkoilun lomassa. 
Kolmannella kerralla tavoite voi olla kehittyä jossakin yksittäisessä lajitaidossa. 
Maastopyöräilyryhmässä esimerkiksi keskityttäisiin pitkoksilla ajoon ja päiväretkel-
lä opeteltaisiin tunnistamaan eri villiyrttejä. 

Suunnittelu
Ohjaaja suunnittelee toiminnan etukäteen. Suunnitelmassa otetaan huomioon 
kerralle asetettu tavoite ja mietitään millaisia harjoituksia pitämällä tai millaisen 
reitin valitsemalla tavoitteeseen päästään. 

Suunnittelussa tuolee huomioida ryhmän koko, ryhmän taitotaso ja kunto, ulkoilu-
paikka tai reitti, käytettävissä oleva aika sekä ohjaajan oma kokemustaso. Kaikki 
nämä vaikuttavat tulevaan kertaan ja tulee ottaa huomioon, jotta kerrasta tulee 
turvallinen ja innostava. 

Suunniteltaessa toimintaa hahmotellaan aikataulu, päätetään miten kerta aloite-
taan, mitä harjoitteita tai ohjattua ohjelmaa otetaan mukaan, suunnitellaan reitti 
ja päätetään mihin tapaaminen lopetetaan. 

Turvallisuus
Ohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa turvallista toiminta ja ennalta-
ehkäistä riskejä. 

Tässä kuuden kohdan lista, joiden avulla pystyt ohjaajana ennaltaehkäisemään 
riskejä ja järjestämään turvallista toimintaa. Kun toimit näiden ja oman yhdistyksesi 
turvallisuusperiaatteiden mukaan, on turvallisuusasiat hyvällä mallilla ja toiminta 
osallistujille turvallista, laadukasta ja houkuttelevaa. 
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1. Tutustu alueeseen/reittiin etukäteen.
2. Toimintaa suunnitellessa huomioi aina toiminta, ympäristö ja osallistujien en-
nakkotaidot/taso sekä oma kokemuksesi ohjaajana.
3. Pohdi mahdolliset riskit etukäteen ja mieti, miten ne estettäisiin (= tee riski-
kartoitus ja liitä se turvallisuussuunnotelman liitteeksi).
4. Tee turvallisuussuunnitelma
5. Kanna aina repussa mukana lajin ja ympäristön tarpeisiin nähden riittävää 
EA-pakkausta ja kertaa EA-taidot, suosittelemme kaikille ohjaajille EA1-koulutusta.
6. Muuta rohkeasti suunnitelmaa/reittiä/aikataulua jos tarpeen turvallisuuden 
takaamiseksi!

Suomen Ladun jäsenyhdistysten retkiin ja toimintaan (kun osallistujia alle 200) 
suunniteltu turvallisuussuunnitelmapohja löytyy yhdistyspalvelut -sivuilta: yhdis-
tyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/aineistot/turvallisuus-ja-vakuutusasiat/riskianalyysit.

Turvallisuussuunnitelman liitteeksi laaditaan riskikartoitus: yhdistyspalvelut.
suomenlatu.fi/fi/aineistot/turvallisuus-ja-vakuutusasiat/riskianalyysit.

Ohjaaja laatii turvallisuussuunnitelman aina erikseen kutakin eri toimintaa/lajia/
retkeä varten. Esimerkiksi kun ohjaaja aloittaa polkujuoksun viikkolenkit, hän laatii 
yhden turvallisuussuunnitelman koko syksyn viikkolenkeille, mutta päivittää suun-
nitelmaa tarvittaessa esim. jos ryhmän koko kasvaa, apuohjaaja vaihtuu tai ryhmä 
jatkaa toimintaa talvikaudella, jolloin riskikartoituksessa tulee ottaa huomioon 
liukkaan jäisen maan tuomat muutokset lajin riskeihin.  

Turvallisuussuunnitelma laaditaan jotta:
• Loukkaantumisia ja onnettomuuksia sattuisi mahdollisimman vähän, kun riskit 

on tunnistettu etukäteen;
• Ohjaajaa ja osallistujat osaavat toimia, jos jotain sattuu. Kun turvallisuussuun-

nitelmaa tehdessä on mietitty valmiit toimintamallit ja niistä on kerrottu myös 
osallistujille, on toiminta mahdollisessa onnettomuustilanteessa sujuvaa ja 
ripeää. 

• Ohjaajalla on turvallinen ja varma tunne ohjaamiseen. Turvallisuussuunnitelma 
toimii myös ohjaajan todisteena turvallisesta toiminnasta ja helpottaa vakuu-
tusasioiden ja lakiasioiden hoitamista mahdollisissa onnettomuustilanteissa. 

• Toiminta on turvallista. Turvallinen toiminta parantaa toiminnan laatua, vas-
tuullisuutta ja houkuttelevuutta. 



21

Varusteet
Osallistujille on hyvä lähettää ennen tapaamista viesti, jossa kerrotaan, mitä va-
rusteita tarvitaan mukaan. Jos ohjaajalla on mukana erityisvarusteita ryhmäläisten 
käyttöön, muista aina tarkistaa ja huoltaa varusteet hyvissä ajoin ennen tapaamista.

Ohjaustuokion aikana

Selkeä aloitus
Ohjaaja aloittaa tuokion selkeästi. Toivottaa kaikki tervetulleiksi, esittelee itsensä 
ja kertoo mitä on ohjelmassa.

Toiminnan ohjaaminen suunnitelman mukaan
Ohjaaja toimii suunnitelman mukaan ja peilaa toimintaa asettamaansa tavoittee-
seen. Ohjaaja seuraa ajan kulumista sekä osallistujien tekemistä ja tunnelmaa, ja 
on valmis poikkeamaan suunnitelmista tarvittaessa. 

Ilmapiiri
Ohjaajan yksi tärkeä tehtävä on luoda ryhmään hyvä ilmapiiri, jossa kaikki osal-
listujat viihtyvät. Hyvä ilmapiiri on sekä iloinen ja kannustava että turvallinen. 
Tällainen ilmapiiri lisää sekä oppimista että ryhmän yhteisöllisyyttä. 

Ohjaaja voi vaikuttaa ilmapiiriin monin eri keinoin. Tärkeää on huomioida kaikki 
osallistujat ja toivottaa erityisesti uudet lämpimästi tervetulleiksi mukaan. Myös 
kannustaminen ja ohjaajan oma positiivinen asenne nostavat ilmapiiriä. Ohjaajan 
on tärkeää käyttäytyä luottamusta herättävästi, jotta ryhmään syntyy luottamuk-
sellinen ilmapiiri. Tärkeää on myös kuunnella osallistujia ja antaa heidän vaikuttaa 
toimintaan, jotta osallistujat kokevat toiminnan mielekkääksi ja omaksi. 

Suomen Ladun toiminnan yksi arvo on yhteisöllisyys, jota edistää mm. se, että 
osallistujat tuntevat toisensa. Tutustumista voi edistää erilaisilla ryhmäytysharjoi-
tuksilla, nimileikeillä ja pari/ryhmätehtävillä. Esimerkiksi retkelle voi ottaa mukaan 
parikeskustelun kävelyn oheen: “Ota pariksi se kenet tunnet tästä ryhmästä 
huonoiten ja kerro hänelle suosikkiretkeilymuistosi/lempiretkeilykohteet Suo-
mesta/lempimaisemasi tms. Tai voit ottaa viikkolenkin alkuun lämmittelyliikkeitä 
pareittain. 
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Turvallisuudesta huolehtiminen
Kun ohjaaja on valmistautunut huolella ohjaukseen ja  tehnyt turvallisuusuunni-
telman, voi ohjaamiseen keskittyä paremmin. Toiminnan aikana on tärkeää, että 
ohjaaja seuraa osallistujia ja havainnoi ympäristöä. Ohjaaja muuttaa tarvittaessa 
suunnitelmaa, jos se on tarpeen turvallisuuden takaamiseksi. 

Havainnointi ja palaute
Ohjaajan on tärkeää havainnoida ryhmää koko ajan niin turvallisuuden, ilmapiirin 
kuin uuden oppimisen kannalta. Ohjaajana tehtäväsi on reagoida havaintoihin. 
Esimerkiksi jos huomaat, että toiminta menee liian riskialttiiseen suuntaan, puutu 
toimintaan heti. Tai jos huomaat, että uusi osallistuja ei oikein pääse mukaan tun-
nelmaan, mene juttelemaan hänelle tai keksi lennosta jokin paritehtävä ryhmälle. 

Positiivisen palautteen antaminen lisää ryhmän ilmapiiriä, parantaa onnistujan fii-
listä ja voi innostaa osallistujaa jatkamaan lajin harrastamista. Yleinen tsemppaava 
ja innostava palaute nostattaa tunnelmaa ja sopii kaikkeen toimintaan. Jos ohjaaja 
haluaa opettaa jonkin lajitaidon tai ohjata kehittymään jossain ulkoilutaidossa, kan-
nattaa antaa mahdollisimman konkreettista palautetta, miettiä mikä suorituksessa 
oli erityisen hyvää tai oliko jotain mitä voisi korjata. Esimerkiksi maastopyöräilyssä 
pitkoksilla ajamisen kehittämisessä palaute voisi kuulua “Loistava ja tasapainoinen 
ajoasento! Pyri katsomaan ajaessa vielä vähän kauemmaksi, jotta pitkoksilla pysy-
minen helpottuu!”

Selkeä lopetus
Ohjaaja lopettaa tuokion selvästi, kiittää kaikkia osallistujia ja toivottaa mukaan 
seuraavalle kerralle. Ohjaajan vastuu päättyy, kun tuokio loppuu. Ohjauskerta on 
hyvä suunnitella niin, että se lopetetaan samaan paikkaan mistä aloitettiin. Muista 
pyytää palautetta ja toiveita osallistujilta, jotta osaat muokata toimintaa osallistu-
jille mielekkääksi. 

Ohjaustuokion jälkeen

Oma pohdinta tuokiosta 
Ohjaaja käy ohjauskerran jälkeen läpi, mikä toimi ja mikä ei toiminut, mistä osal-
listujat innostuivat ja mikä ei kiinnostanut, mitä tarvitsee kerrata ja minkä kaikki 
osallistujat jo hallitsevat. Näiden pohdintojen jälkeen on hyvä lähteä rakentamaan 
seuraavan kerran sisältöä. 
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On myös hyvä, jos ohjaaja käyttää kerran jälkeen pienen hetken oman toiminnan 
pohtimiseen: Missä onnistuin tänään?  Mitä olisin voinut tehdä toisin? Oman 
toiminnan pohtimisen kautta voi kehittyä ohjaajana entisestään. 

Varusteiden huolto ja palautus
Tapaamisen jälkeen omat sekä lainatut varusteet tulee tarkistaa, huoltaa ja palaut-
taa, jotta ne ovat valmiita taas seuraavaa kertaa varten. 

Hyvä ulkoilun ohjaaja:
• Ottaa kaikki osallistujat huomioon
• Huomioi osallistujien taitotason ja kunnon
• Puhuu selkeästi ja kuuluvasti 
• Antaa ohjeet tuulen suunnan mukaisesti ja niin, että aurinko ei häikäise osal-

listujia
• Aloittaa ja lopettaa kerran selkeästi
• Luo hyvän ja turvallisen ilmapiirin
• Kannustaa ja innostaa osallistujia
• On suunnitellut mukavaa toimintaa
• On ottanut turvallisuuden ja riskit huomioon
• On läsnä ja mukana hetkessä koko toiminnan ajan 
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Lisää ideoita ohjaamiseen saat 
Suomen Ladun Ohjaajaklubista! 

Liity mukaan: 
suomenlatu.fi/ohjaajaklubi


