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Lokakuun 7, 2014 tämän ohjeLman hy-
väksyivät

tanska   - FriLuFtsrådet
ruotsi    - svenskt FriLuFtsLiv
suomi     - suomen Latu
norja    - FriLuFtsrådenes LandsFor-
bund
norja   - norsk FriLuFtsLiv 

Pohjoismaiden UlkoilUjärjestöjen 
verkosto (non) 
NON perustettiin vuonna 1993. Verkoston jäsenet 
ovat kotimaissaan kansallisia ulkoilun kattojärjestöjä, 
poikkeuksena Suomi, jota edustaa yksi Suomen kes-
kusjärjestöistä (Suomen Latu).

tarkoitUksemme
Verkoston (NON) päätarkoitus on tukea ja kehittää 
Pohjoismaista ulkoilupolitiikkaa, vaihtaa kokemuksia 
sekä tukea ja vahvistaa ulkoilun olosuhteita. Vapaaeh-
toisjärjestöt tekevät yhteistyötä parantaakseen ulkoi-
lun ja luontokokemuksien edellytyksiä.  Saavuttaak-
seen tämän tarkoituksen NON toimii yhteistyössä 
muiden järjestöjen ja Pohjoismaiden viranomaisten 
kanssa.  
   
näin organisaatiomme toimii
Verkosto tapaa 1–2 kertaa vuodessa käsitelläkseen 
yhteisiä aiheita. Tapoihimme edistää ulkoilua kuuluu 
pohjoismaisten konferenssien ja työpajojen järjes-
täminen asioista, jotka ovat elintärkeitä ulkoilulle ja 
jotka ovat yhteisiä kaikille Pohjoismaille. Esimerkiksi 
vuosina 2009-2011 NON johti kolmevuotista projek-
tia (Frisk i naturen), joka keskittyi ulkoiluun ja kan-
santerveyteen. Pohjoismaiden Ministerineuvosto tuki 
tätä projektia. 
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UlkoilUn Pohjoismainen kUlttUUri – 
yhteiset Piirteemme
Ulkoilulla Pohjoismaissa on monia yhtäläisyyksiä:
•	 Yhteinen ulkoilukulttuuri ja perinteet
•	 Tapoihin ja lakeihin perustuvat oikeudet käyttää 

luontoa ulkoiluun; useimmissa Pohjoismaissa
•	 Vahvat linkit luonnonsuojelu- ja kulttuuriympä-

ristöjen suojelutyössä
•	 Jokaisessa maassa on monta hyvin järjestäytynyt-

tä ulkoilujärjestöä
•	 Norjalla, Ruotsilla ja Tanskalla on virallinen 

kansallinen ulkoilupolitiikka, kun vastaavasti 
Suomessa ulkoilua sääntelee useat kansalliset 
säännökset, jotka liittyvät luonnonsuojeluun, 
koulutukseen, metsänhoitoon ja ympäristöön.

•	 NON maissa ulkoilu kuuluu Ympäristöministeri-
öiden tehtäväkenttään

Ulkoilun katsotaan Pohjoismaissa olevan hyvinvoin-
nille tärkeää. Luonnon saavutettavuus on hyvän elä-
mänlaadun luontainen osa ja muodostaa monille 
ihmisille elämäntavan.  Ulkoilu kaikkien harjoittama-
na on hyväksi elämän laadulle ja kansanterveydelle. 
Ulkoiluolosuhteiden saavutettavuudella on positiivi-
nen vaikutus kansantalouteen ulkoilun kaupallisten 
sovellutusten ansiosta sekä pienentyvien sosiaali- ja 
terveysmenojen johdosta. Koska ulkoiluolosuhteet 
ovat saavutettavissamme, me olemme kiinnostuneita 
ulkoiluympäristömme laadusta ja siksi luonnon saa-
vutettavuus myös edistää kestävän kehityksen ym-
märtämistä.

Ulkoilu ja sen mahdollisuudet ovat poliittisesti kiin-
nostavia tärkeiden asioiden saavuttamiseksi yhteis-
kunnassa. Näitä ovat kestävä kehitys, parannukset 
kansanterveydessä, koulukokemusten laadun paran-
tuminen, yleinen kunnon nousu ja uusien mahdolli-
suuksien tarjoaminen yrityksille muutamia mainitak-
semme.
Ulkoilu Pohjoismaissa ei pääasiallisesti sisällä kilpai-
lua ja tapahtuu ihmisvoimin luonnossa ja on mahdol-
lista kaikille.

non
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Pohjoismaiden neUvoston 
ja Pohjoismaisen ministerineUvoston
Poliittiset PerUsteet UlkoilUlle

On erityisen tärkeää, että NON  verkosto on ajan 
tasalla Pohjoismaiden Neuvoston ja Ministerineu-
voston ulkoiluun ja luontoon liittyvistä tavoitteista ja 
strategiasta.

taUsta

Vuodesta 1983 ulkoilusta tuli ensisijainen puheenai-
he Pohjoismaisessa ympäristökeskustelussa vuosien 
1983–87 ajalle. Ympäristösuojelun vuosien 2009–
2012 toimenpidesuunnitelmassa yksi tavoitteista oli 
tarve levittää ulkoilua uusille harrastajaryhmille. 
Suunnitelmassa viitataan myös dokumentoitujen 
näyttöjen tarpeellisuuteen osoittaa ulkoilun terveys-
vaikutusten positiivisuus.

Pohjoismaisen toimenpidesuunnitelman vuosien 
2012–2018 osassa 3:2 , ”Ulkoilu, maisema ja kulttuu-
riympäristö”, sanotaan, että tavoite on: ”luoda poh-
joismaiseen luontoon sekä kulttuuri- ja kaupunki-
maisemaan olosuhteita, jotka edistävät hyvinvointia, 
terveyttä ja ulkoilua alueen koko väestölle.” Ensi-
sijaisissa tavoitteissa todetaan: ”edistää ja parantaa 
ulkoilua terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä tekijänä 
sekä ympäristöystävällisenä toimintana paikallisesti 
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taajamissa ja maaseudulla.’
Maaekosysteemien työryhmällä (TEG) Pohjoismai-
den Ministerineuvossa on tehtävänä edistää ulkoilua 
pohjoismaisella tasolla. Vuonna 2010 se teki oman 
strategian, joka perustuu vuosien 2009–2012 toi-
menpidesuunnitelmaan. Tässä dokumentissa TEG:n 
kahdeksan avainteemaa ovat:

1. Varmistaa saavutettavuus luontoon ja kulttuuri-
ympäristöihin

2. Edistää luontoystävällistä ulkoilua
3. Analysoida luontoon perustuvaa ulkoilua ja mat-

kailua, sekä niihin liittyviä käyttäjäkyselyitä
4. Parantaa ulkoilukasvatusta
5. Edistää ulkoilua, terveyttä ja elämänlaatua
6. Yhdistää ulkoilu osaksi yhteiskunnan kehitystä ja 

politiikkaa
7. Vahvistaa ulkoilun asema osaksi pohjoismaista 

kulttuuria ja elämäntapaa
8. Tunnistaa ulkoilun haasteet

On tärkeää, että tulevaisuuden projektit, joita NON 
toivoo käynnistävänsä, sopisivat edellä mainittuihin 
teemoihin. Frisk i Naturen -projekti 2009–2011 on 
hyvä esimerkki näihin teemoihin liittyvästä projek-
tista.

non
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Poliittinen ohjelma
non -yhteistyölle 
  
yLeiSet haaSteet ja tärkeimmät teemat 
non -työSkenteLySSä
•	 Kaupungistuminen – vaikuttaa vihreiden alu-

eiden saavutettavuuteen ja niiden katoamiseen, 
erityisesti kaupunkien ja tiheästi asuttujen aluei-
den lähellä

•	 Yksilöllisyyden korostuminen yhteiskunnassa 
– vaikuttaa jäsenjärjestöjen toimijoiden perintei-
seen rekrytointiin ja toimintaan yleensä

•	 Lisääntynyt kaupallisuus – vaikuttaa vapaan 
luonnon saavutettavuuteen

•	 Uudet ryhmät, joilla ei ole ulkoilukokemuksia, 
vaikuttavat motivaatioon, koulutukseen ja yhdis-
tysten toimintaan 

•	 Passiivisuus – vaikuttaa toiminnan tapoihin, 
dokumentointiin ja yhteistyöhön

•	 Digitaalisen median käyttö ja muutokset kom-
munikoinnissa muuttavat päivittäisen elämän 
rytmin enemmän etukäteen järjestetyksi ja jäljelle 
jää vähemmän vapaa-aikaa

POhjOiSMaideN ULkOiLUjäRjeSTöjeN VeRkOSTON (NON) POLiiTTiNeN OhjeLMa

näistä haasteista johtUen non 
keskittyy seUraaviin aiheisiin
•	 Vaikuttamisen, kontaktien ja yhteistyökumppa-

nien luomisen strategia 
•	 Oikeus maksuttomaan liikuntaan luonnossa
•	 Mahdollistaa luonnon saavutettavuus 
•	 Motivaatio, tieto ja koulutus  
•	 Vapaaehtoisten juurruttaminen toimintaan
•	 Toiminnan kehittäminen   
•	 Ulkoilun tärkeys yhteiskunnalle, terveydelle ja 

kestävälle kehitykselle  
•	 Tutkimus ja dokumentointi  
•	 Taloudellisten ja poliittisten toimintaedellytyksi-

en lisääminen ulkoilutoiminnalle

non
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1. vaikUttamisen, kontaktien ja 
yhteistyökUmPPanien lUomisen 
strategia

Pääasialliset haasteet:
•	 Pohjoismaiden viranomaisten tietämättömyys 

NON verkostosta ja sen näkymättömyys yhteis-
kunnassa

•	 NON verkoston rajalliset resurssit verrattuna 
urheilujärjestöihin

non lähestymistapa haasteisiin:
•	 Oleellisten pohjoismaisten viranomaisten edusta-

jien tapaamiset säännöllisin välein
•	 Kutsua pohjoismaisten viranomaisten edustajia 

NON kokouksiin
•	 Hankkia itselleen vahvempi asema konsultoitava-

na tahona
•	 Järjestää konferensseja ja seminaareja
•	 Ulkoilun toimenpidesuunnitelman pyytäminen 

Pohjoismaiden Neuvostolta

pääteemat

2. oikeUs maksUttomaan liikUntaan 
lUonnossa

Pääasialliset haasteet:
•	 Aluesuunnittelu
•	 Kaupallistuminen
•	 Yksityistäminen
•	 Uudet aktiviteetit
•	 Luonnon kunnioituksen puute
•	 Polkujen perustamisen ja kunnostuksen kalleus

non verkoston mielipiteet:
•	 Oikeus ilmaiseen luonnossa liikkumiseen on 

säilytettävä
•	 Ilmaisen saavutettavuuden periaate on oltava 

lähtökohtana kaikelle suunnittelulle kun suunni-
tellaan alueiden käyttöä

•	 Käyttömaksujen periminen luonnossa suoritetta-
vasta ulkoilusta ja liikunnasta ei ole hyväksyttä-
vää

•	 Lisääntyvä matkailu luontokohteisiin ei saa va-
hingoittaa näitä alueita ja vapaan luontoliikunnan 
oikeudet on säilytettävä

•	 Uudet aktiviteetit on kehitettävä sopimaan kul-
loinkin käytettävään luontotyyppiin

•	 Viranomaisten on ryhdyttävä toimiin ja poistet-
tava mahdollisia esteitä, jotka saattavat rajoittaa 
liikuntaa ja toimintaa luonnossa

•	 Ulkoilujärjestöt on nähtävä tärkeinä tekijöinä ja 
niitä on hyvä konsultoida, jotta yleinen suhtau-
tuminen luontoystävälliseen toimintaan säilyy 
positiivisena.
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3. lUonnon saavUtettavUUs
 
Pääasialliset haasteet
•	 Luontoympäristön säilyttäminen ja suunnittelu
•	 Asuinympäristöjen sijainti
•	 Leikkikoulujen ja koulujen sijainti
•	 Jatkuvat viheralueet
•	 Asuinalueiden lähellä olevat ulkoilualueet ovat 

tärkeitä , mutta niin myös suuret, jakamattomat 
ja koskemattomat luontoalueet 

•	 Etäisyyden lisääntyminen luontoalueiden ja 
asuntojen välillä aiheuttaa käyttäjien motivaation 
laskua näiden alueiden käyttöön

non verkoston mielipiteet
•	 Suunnittelussa olisi huomioitava enemmän hy-

vin hoidettujen viheralueiden tärkeys ja niiden 
positiivinen vaikutus yhteiskunnalle

•	 Viheralueiden saavutettavuus tulisi olla helppoa 
asukkaille yleensä ja erikoisesti kouluille, lasten-
tarhoille ja vanhusten asunnoille

•	 Kouluja pitää kannustaa lisäämään luontoon liit-
tyvää opetusta

•	 On tärkeää, että luontoon perustusvan toimin-
nan positiiviset vaikutukset niin fyysiseen kuin 
psyykkiseen hyvinvointiin dokumentoidaan 
ja että viranomaiset ottavat nämä huomioon 
yhteiskuntasuunnittelussa 

•	 Paikallisten luonto- ja ulkoilujärjezstöjen on ol-
tava mukana viheralueiden suunnittelussa

•	 On tärkeää, että tiheiden asuinalueiden lähellä 
olevat kansallispuistot ja viheralueet ovat helposti 
saavutettavissa ja että siellä on tarjolla tietoa 
luontoystävällisistä toiminnoista.

•	 Matka kodista viheralueelle ei saisi koskaan olla 
300 metriä pidempi

POhjOiSMaideN ULkOiLUjäRjeSTöjeN VeRkOSTON (NON) POLiiTTiNeN OhjeLMa

4. motivaatio, tieto ja koUlUtUs 

Pääasialliset haasteet
•	 Lasten ja nuorten liikkumattomuus on lisään-

tynyt tietokoneiden/TV:n/sosiaalisen median 
käytön kasvaessa

•	 Uuden sukupolven vanhemmilla on vähemmän 
tietoa ja kokemusta ulkoilusta

•	 Kansalaisten suurempi erilaisuus ja monimuo-
toisuus

•	 Luontosuhteen ymmärtämisen heikentyminen

non verkoston mielipiteet
•	 Ulkoilujärjestöjen mahdollisuuksia tukea luontoa 

ja kouluttaa on voimistettava
•	 Luontoon liittyviä toimintoja kouluissa ja leikkik-

ouluissa on lisättävä
•	 Enemmän ’sadan hehtaarin metsiä’
•	 Enemmän jo saatavilla olevan tutkimustiedon 

tiedostamista siitä, että ulkoilutoiminta on 
tärkeää fyysiselle kehitykselle, leikille ja oppi-
miselle

•	 Tutkia ja hyödyntää digitaalisen median ja kom-
munikoinnin uudet mahdollisuudet 

•	 Jokaisella yksilöllä, ikään, sukupuoleen tai 
kansalaisuuteen katsomatta, on oltava oikeus 
päästä ulos ja luontoon 

pääteemat
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5. vaPaaehtoisten jUUrrUttaminen 
toimintaan

Pääasialliset haasteet
•	 Ruohonjuuritason vapaaehtoisten rekrytointi
•	 Nuorempien vapaaehtoisten rekrytointi
•	 Vapaaehtoisten rekrytointi maahanmuuttajien 

keskuudesta
•	 Vapaaehtoisten rekrytointi hallinnollisiin tehtävi-

in
•	 Vapaaehtoisten halukkuus toimia vain rajatun 

ajan

non verkoston mielipiteet
•	 Koulutukseen ja jatkuvuuteen keskittyminen sekä 

vetäjien ja vapaaehtoisten seuranta
•	 Myönteisten ja kielteisten asioiden parempi ym-

märrys – tutkimuksien suorittaminen
•	 Tarvitaan uudenlaista rekrytointia ja mahdollisu-

uksia osallistua
•	 Kokemusten ja tiedon vaihto
•	 Olisi harkittava aiheesta järjestettävää konferens-

sia 
 

 

6. toiminnan kehittäminen

Pääasialliset haasteet
•	 Väestön tiedon ja tarpeiden monimuotoisuus 
•	 Laajempien kohderyhmien tarpeiden täyttämin-

en, jotkut etsivät jännitystä ja toiset turvallisuutta
•	 Ulkoilun kaupallistuminen
•	 Uusien toimintamuotojen vaatimat kalliit varus-

teet
•	 Yhä suurempi määrä järjestötoiminnan ulkopu-

olista ulkoilutoimintaa
•	 Eri intressiryhmien yhteistyö ja rinnakkaisolo, 

kuten leijalautailu/kajakointi, pyöräily/kävely tai 
murtomaahiihto/moottorikelkat

non verkoston mielipiteet
•	 Kaiken ulkoilun tulisi olla ympäristöystävällisiä
•	 On tärkeää, että toiminta on tasa-arvoista kaikille 

ryhmille ja kansalaisille
•	 Uuden aktiviteetit voivat uhata perinteisiä ul-

koilumuotoja, mutta niillä voi olla myös perintei-
tä uudistava ja piristävä vaikutus

•	 Eri ulkoilulajien ei tulisi vahingoittaa luon-
toympäristöä

pääteemat
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7. UlkoilUn tärkeys yhteiskUnnalle, 
terveydelle ja kestävälle kehi-
tykselle 

Pääasialliset haasteet
•	 Toimettomuus ja sairaudet huonojen elintapojen 

seurausta
•	 Kestävän kehityksen ja yksinkertaisen elämän 

tarpeellisuuden yleinen ymmärtäminen
•	 Pohjoismaiset viranomaiset eivät tarpeeksi tun-

nusta ulkoilu-virkistyksen arvoa
•	 Lisääntyvä kaupallinen elämäntapa

non verkoston mielipiteet
•	 Ulkoilu-virkistyksen arvosta informoitava 

paremmin hyvää terveyttä edistettäessä
•	 Ulkoilua on arvostettava myös ilman sen 

yhteiskunnallisia hyötyjä
•	 Fyysiset toiminnat ja luontokokemukset ovat 

tärkeä osa hyvää elämänlaatua
•	 Ulkoilu Pohjoismaissa on monella tavalla ainut-

laatuista
•	 Ulkoilua osana pohjoismaista kulttuuriperintöä 

on vahvistettava
•	 Yksinkertainen ulkoilu voi tasapainottaa kaupal-

lista elämäntyyliä
 
8. tUtkimUs ja dokUmentointi
 
Pääasialliset haasteet
•	 Aihetta ei pidetä tärkeällä sijalla
•	 Koordinointi on puutteellista
•	 Taloudellinen tuki puuttuu
•	 Olemassa oleva tutkimusaineisto ei ole helposti 

saatavilla

non verkoston mielipiteet
•	 Uutta pohjoismaista ulkoilun/virkistyksen/luon-

non/ terveyden ja talouden linkittävää tutkimusta 
on edistettävä

•	 Taloudellisia voimavaroja on löydettävä

POhjOiSMaideN ULkOiLUjäRjeSTöjeN VeRkOSTON (NON) POLiiTTiNeN OhjeLMa

9. toimintaedellytykset

Pääasialliset haasteet
•	 Pienet ulkoilu-budjetit kaikissa Pohjoismaissa
•	 NON verkostolla ei ole minkäänlaista taloudel-

lista tukea toimintaansa eikä kehitystyöhönsä
•	 Varsin rajallinen tuki pohjoismaisille projekteille, 

joiden tarkoitus on vahvistaa ulkoilun asemaa 
myönteisenä toimintana Pohjoismaissa

•	 Jokaisessa Pohjoismaassa hyvin toimivan, ul-
koiluun keskittyvän sateenvarjo- organisaation/
verkoston vakiinnuttaminen

non verkoston mielipiteet
•	 Tarve perustavanlaatuiseen muutokseen yleisesti 

koskien ulkoilun taloudellista ja muuta tukemista
•	 NON verkosto pitäisi hyväksyä tasavertaiseksi to-

imijaksi Pohjoismaisen urheiluverkoston kanssa
•	 NON tarvitsee perustavan laatuista tukea Pohjo-

ismaiden Ministerineuvostolta työhönsä
•	 Jokaisen Pohjoismaan tulisi kannustaa ulkoilu-

järjestöjen yhteistyön vahvistumista ja vahvistaa 
niiden myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnalle

•	 Pohjoismainen ulkoilu hyötyy NON verkoston 
vahvistumisesta

pääteemat



10

POhjOiSMaideN ULkOiLUjäRjeSTöjeN VeRkOSTON (NON) POLiiTTiNeN OhjeLMa

tanska

Friluftsrådet
Scandiagade 13
DK- 2450 Kööpenhamina SV
puh: +45 33 79 00 79
fax:  +45 33 79 01 79
fr@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet on kattojärjestö, johon kuuluu 89 järjes-
töä edustaen ulkoilua, luontoa ja ympäristöä. Järjestö 
toimii edunvalvojana niin jäsenjärjestöjen kuin myös 
tavallisen kansan puolesta. Se huolehtii, tukee ja edis-
tää ulkoilun mahdollisuuksia kampanjoiden, projek-
tien ja poliittisen vaikuttamisen avulla. Friluftsrådet  
on tanskalaisena jäsenenä mukana Foundation for 
Environmental Education (FEE) järjestössä ja johtaa 
FEE:n kampanjoita Tanskassa. Friluftsrådet perustet-
tiin vuonna 1942.
 
rUotsi

Svenskt Friluftsliv
Instrumentvägen 14
S-126 53 Hägersten
puh: +468 – 54904121
fax:  +468 – 4474444
info@svensktfriluftsliv.se
www.svensktfriluftsliv.se

Svenskt Friluftsliv on 23 aatteellisen ulkoilujärjestön 
kattojärjestö Ruotsissa. Järjestöillä on yhteensä lähes 2 
miljoonaa jäsentä, joista lapsia ja nuoria on noin 300 
000. Ulkoilujärjestöt muodostuvat 9 000 paikallisesta 
ja alueellisesta järjestöstä. Svenskt Friluftsliv edustaa 
aatteellisia ulkoilujärjestöjä Ruotsissa ja keskustelee 
heitä edustaen hallituksen, valtiopäivien ja viran-
omaisten kanssa.  Tehtävänä on säilyttää ja kehittää 
ruotsalaisen ulkoilun olosuhteita: 

•	 Suojelemalla jokamiehenoikeuksia
•	 Vahvistamalla ulkoilujärjestöjen pitkäaikaista 

rahoitusta 
•	 Kohottamalla ulkoilun arvoa yhteiskunnassa
•	 Tavoitteena on, että Ruotsissa ihmisillä on mah-

dollisuus harrastaa aktiivista ulkoilua niin nyt 
kuin tulevaisuudessa

norja 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Nedre Slottsgate 25
N-0157 Oslo
puh: +47 23 31 09 80
fax:  +47 23 31 09 89
post@frifo.no
www.frifo.no

Friluftlivets fellesorganisasjon (FRIFO) on 15 ulkoilu-
järjestön kattojärjestö, joilla on yhteensä noin 724 000 
jäsentä. Ulkoilu on joko jäsenjärjestöjen ensisijaista 
toimintaa tai tärkeä osa-alue/keino saavuttaa päämää-
ränsä sen avulla. FRIFO työskentelee edistääkseen 
sekä yleisen ulkoilun että jäsenjärjestöjen toiminta-
edellytyksiä. 

Päätehtäviä ovat:
•	 Kaikkien kannustaminen aktiiviseen, yksinker-

taiseen ja luontoystävälliseen ulkoiluun
•	 Suojella kaikkien kansalaisten oikeutta liikkua 

luonnossa (jokamiehenoikeudet)
•	 Osoittaa ulkoilun myönteinen vaikutus niin fyy-

siseen kuin henkiseen hyvinvointiin
•	 FRIFO on aktiivinen politiikan ja median suun-

taan saadakseen ulkoilun esille sekä poliittiselle 
että yhteiskunnalliselle esityslistalle

Friluftsrådenes Landsforbund
Eyvind Lychesv 23 b
1338 Sandvika
puh: +47 67 81 51 80
friluft@online.no
www.friluftsrad.no

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) on kuntien ulkoilu-
neuvostojen kattojärjestö. Norjassa on 24 kuntien välis-
tä ulkoiluneuvostoa, jotka edustavat 200 jäsenkuntaa, n. 
70% maan väestöstä, sekä vielä 130 jäsenjärjestöä.  FL:n 
päätehtävänä on vahvistaa yleistä ulkoilua omien toi-
menpiteidensä avulla ja tukea kumppaneina toimivien 
ulkoiluneuvostojen työtä.  Ulkoilu ja kansanterveys ovat 
tärkeimmät työalueet. Ulkoiluneuvostot hallinnoivat yli 
600 yleistä ulkoilualuetta ja koko joukkoa retkireittejä ja 
polkuja. He myös ylläpitävät laajaa tiedotus-, kurssi- ja 
harrastustoimintaa. Oppiminen ulkona -kampanja on 
FL:n päätoimenpide lapsille kohdennetussa työssä.

non järjeStöt
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Suomen Latu
Radiokatu 20
SF-00240 Helsinki
puh: +358 44 722 6300
www.suomenlatu.fi

Suomen Latu perustettiin vuonna 1938. Suomen Latu 
on valtakunnallinen ulkoilujärjestö, johon kuuluu 
noin 220 paikallisyhdistystä ja 78 000 jäsentä.
Suomen Ladun tehtävänä on:
•	 edistää ulkoilua ja ulkoliikuntaa kaikkien kansa-

laisten harrastuksena
•	 tukea ja kouluttaa ulkoilutoiminnan ohjaajia
•	 ylläpitää ja kehittää ulkoilun olosuhteita
•	 turvata jokamiehenoikeudet 
•	 tehdä ulkoilun edunvalvontatyötä valtakunnalli-

sesti ja paikallisesti
•	 osallistua ulkoilupolitiikkaan

POhjOiSMaideN ULkOiLUjäRjeSTöjeN VeRkOSTON (NON) POLiiTTiNeN OhjeLMa
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