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• 4.2.2017 Sukella talveen 

• 20.5.2017 Tunti keväthuumaa

• 17.6.2017 Nuku yö ulkona

• 26.8.2017 Juhli luontoa

• Luonnon päivät korvaa YHDESSÄ-päivät vuonna 2017 

• Latuyhdistys voi osallistua niin moneen päivään kuin haluaa

• Valitsemme kohta työryhmissä parhaat ideat päivien toteutukseen

• Toimisto tarjoaa tukea valituille toimille

• Latuyhdistyksillä on täysi vapaus juhlia satavuotiasta Suomea 
muunkinlaisilla tapahtumilla

• Mahdollisuus myös järjestää alueellisia tapahtumia (Latualueet)

• Metsähallituksen koordinoima viestintätuki varmistaa sen, että Luonnon 
päivät näkyy varmasti koko maanlaajuisesti

• Omat tapahtumat kannattaa suunnitella tai siirtää näille päiville

Luonnon päivät 2017 tuo latuyhdistyksille 

huikean mahdollisuuden järjestää tapahtumia ja 

tuoda esille omaa toimintaa
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Valtakunnallinen taso – suuria, tuotettuja tapahtumia
• 4.2.2017 Talviuinnin SM-kisat

• 20.5.2017 Tapahtuma Töölönlahdella Helsingissä

• 17.6.2016 Hossan kansallispuiston avajaiset

• 26.8.2017 40 kuoroa 40 kansallispuistossa

• Jne.

Tapahtumia järjestetään kolmella tasolla

Henkilökohtainen taso 
• Kuka tahansa voi järjestää oman tapahtuman ja viedä vaikkapa oman 

perheen, työporukan ja omat kaverit luontoon

Tapahtumia järjestetään kolmella tasolla
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Paikallinen ja alueellinen taso 
• Latuyhdistysten tapahtumat

• Latualueiden tapahtumat

• Kaikkien muiden järjestöjen ja tahojen järjestämät tapahtumat

• Tapahtumia ja voimia kannattaa myös yhdistää toisten latuyhdistysten ja 
muiden järjestäjien kanssa

Tapahtumia järjestetään kolmella tasolla

• 4.2.:2017  Angry Birds –tapahtumat, perheen talvirieha, talviuinnin kokeilua, 
saunapäivä, YHDESSÄ hiihtäen

• 20.5.2017: laavuretkiä ja –ruokaa, miljoona linnunpönttöretkeä, tunti 
keväthuumaa lähiretkiä, urbaaneja luontoretkiä, Ladun omia YHDESSÄ-
päiviä (pyöräillen, geokätköillen, jne.)

• 17.6.2017: Monta erilaista tapaa viettää yö ulkona, sata latuyhdistystä 
mukaan!

• 26.8.2017: juhlitaan suomalaista luontoa, juhlitaan omia vapaaehtoisia, 
retkiä kansallispuistoihin, jne.

• Lisäksi ensi vuonna Suomen Ladun muumitoiminta täyttää 60 vuotta ja 
julkaistaan kirjasarja – jokaiseen päivään on tarjolla Muumiteemainen 
perhetapahtuma

Millaisia sisältöjä latuyhdistysten tapahtumissa 

voisi olla?
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• Voit valita haluamasi työryhmän, johon menet ideoimaan

• Saman yhdistyksen edustajat mielellään eri työryhmiin

Jakaudutaan neljään ryhmään, yksi ryhmä 

jokaista Luonnon päivää kohti
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Villiinny keväästä 20.5.2017 

• Latuyhdistys – lintuyhdistys yhdessä linturetkelle

• Kouluille opastettuja luontoretkiä

• Pyöräilypäivä – YHDESSÄ PYÖRÄILLEN 

• Villiyrttiretkiä yhdessä Marttojen kanssa

• Muumiperheen retki jäsenille

• Urbaani luontoretki

• Opastettu pönttöretki – miljoona linnunpönttöä

• Geokätköilypäivä – YHDESSÄ geokätköillen

• POP-UP Ravintolapäivä laavulla tai latumajalla

• Muu mikä?

Villiinny keväästä 20.5.2017 

Ideoita latuyhdistyksille


