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Mitä on aluetoiminta Suomen Ladussa

⚫Suomen Ladun jäsenyhdistykset on jaettu kahdeksaan (8) 
latualueeseen, jotka eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä

⚫Aluetoiminta alkoi jo vuonna 1970 ja nykyiset 8 latualuetta on
toiminut jo vuodesta 1976 muuttumattomina. Eli v. 2016 40 
vuotta

⚫Lisäksi valtakunnallisesti toimivia yhdistyksiä on 15, joista 
suurimmat ovat Suomen Retkiluistelijat ja Tunturilatu ry

⚫Aluetoimintaa koordinoi Suomen Ladun järjestötoimikunta sekä
toimistolta yhdistyspalvelujen vastaava, Johanna Yli-Opas

⚫Toimikunta tukee alueyhdyshenkilöitä sekä aluetyöryhmiä
⚫Järjestötoimikunnan kokoopano 3-vuotiskauden ajan on:

Anja Korhonen puheenjohtaja, Johanna Yli-Opas sihteeri, Pekka 
Kinnunen varapuheenjohtaja. Jäseninä toimivat Mauri Pitkänen,
Marjo Tahvanainen, Helena Turkki, Tuula Rahkonen, Tuula Torppa



Suomen Ladun perustehtävä, visio, ja 
strategia vuosille 2016-2021     

Perustehtävä:  Edistämme kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista 
elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina 

Visio: kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. 

Startegiamme perustuu ulkoile-osallistu-vaikuta osioihin

Aluetoiminta on strateginen painopiste, kuuluu osallistu osioon 

Ulkoile Osallistu Vaikuta
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Suomen Ladun strategia - Osallistu
Uudistunut aluetoiminta 2016 → 

Osallistu

Vapaaehtoistoimintaa

• tarvitsemme lisää vapaaehtoisia (“täsmätehtäviin”)

• vapaaehtoistoiminnan työryhmä perustettu 

• aluetoiminnassa jaetaan resursseja yhdistysten kesken esim. tapahtumien
järjestämisessä

• aluetoimintaa uudistetaan - yhdessä

• aluetoiminta jakaa hyviä käytäntöjä yhdistysten välillä
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Uudistunut aluetoiminta 2016 → 
Keskeiset toimenpiteitä

a) aluetyöryhmät muodostettiin jokaiselle alueelle (3-5 hlöä) vuonna 2016

b) organisoidaan aluetoiminta vastaamaan latuyhdistysten tarpeita

c) Suomen Ladun järjestötoimikunta määrittee alueyhdyshenkilön sekä 
aluetyöryhmän roolit tarkemmin (hallituskäsittely 21.4.)

d) Vahvistetaan jäsenyhdistysten keskinäistä viestintää

e) Vahvistetaan alueiden sisällä jäsenyhdistysten vertaistukea
f) Tavoite on edistää alueen yhdistysten ja jäsenten yhteenkuuluvuutta

keskinäisen kanssakäymisen ja viestinnän avulla  

Tärkeää ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa on, että alueet järjestävät koordinoituja 
tapahtumia, retkiä, vierailuja ja koulutuksia yhdessä yhteisiä resursseja 
käyttäen

Yhteiset tapahtumat kootaan alueen syyskokouksessa alueen toiminta-
suunnitelmaan, joka jaetaan kaikille alueen yhdistyksille.  

Vuonna 2017 Suomi100 - Luonnonpäivät: esimerkki hyvistä käytännöistä  
järjestään joku/joitakin näistä aluetapahtumana  (Yhdessä päivät)                                          
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Uudistunut aluetoiminta 2016 →
Strategian asettamat mittarit ja tavoitteet

⚫aluetoimintaan osallistuvien 
yhdistysten määrä
⚫ aluetapahtumien osallistujien 
määrä
⚫alueellisten tapahtumien määrä
(1-useampi)

⚫SL järjstön kokouksiin edustus 

⚫aluekokouksiin osallistuminen

⚫50 % yhdistyksistä mukana 
/vuosi/alue

⚫n. 50 osallistujaa/tapahtuma

⚫1 alueen oma tapahtuma/vuosi 
(päätapahtuma)

⚫vähintään 1 edustaja/yhdistys 
/järjestön kokous (liittokokous)

⚫vähintään 1-2 edustajaa/yhdistys
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Alueyhdyshenkilön ja -työryhmän roolit

Alueyhdyshenkilö:
§ viestintä ja tiedottaminen alueen eri 

kanavissa

§ alueen toimintasuunnitelman laatimi-

nen ja toiminnan käytännön organisoin-

ti yhdessä aluetyöryhmän kanssa

§ alueen syyskokouksen ja/tai koulutuksen 

koordinointi yhteistyössä mahdollisen

isäntäyhdistyksen kanssa

§ toimia Suomen Ladun edustajana alueella 

esim. yhdistysten tapahtumissa tai merk-

kipäivillä

§ edustaa järjestön kokouksissa omaa

aluettaan ja  järjestää tarpeelliset aluepa-

laverit

§ toimia yhteistyössä alueen hallituksen jä-

senen kanssa

§ valitaan alueen syyskokouksessa vuodek-

si kerrallaan, toivotaan toimivan useamma

§ ilmoitus ajoissa yhdistyksille aikoessaan lopettaa

alueyhdyshenkilön tehtävän. Toimii apuna uutta

etsittäessä

Aluetyöryhmä:
§ vahvistaa yhdistysten keskinäistä viestintää
§ vahvistaa vertaistukea alueen yhdistysten 

kesken
§ alueen toimintasuunnitelman laatiminen ja

toiminnan käytännön organisointi yhdessä
alueyhdyshenkilön kanssa

§ koordinoida tai järjestää alueen yhteinen
tapahtuma/tapahtumia

§ aluetyöryhmä voi tehdä ehdotuksia ja 
aloitteita  järjestön hallitukselle

§ olla alueyhdyshenkilön apuna ja tukena
§ työryhmän jäsen voi sijaistaa tarvittaessa 

alueyhdyshenkilöä  järjestön kokouksessa
§ alueen syyskokous valitsee aluetyöryhmän

kahdeksi (2) vuodeksi

Alueiden käyttöön on varattu vuodelle 2017

3500 €
Ryhmän jäsenet: alueyhdyshenkilö, alueen 
hallitusjäsen, sekä 3-4 henkilöä alueen yhdis-
tyksistä sekä mahdollinen Latunen-henkilö



Uudistunut aluetoiminta 2016 →
Muuta

⚫ Alueen fb-sivuille päivitys (tai uutisen jako) väh. kerran viikossa

⚫ Jos yhdyshenkilö lopettaa pestin, niin viimeisen vuoden tärkein  
tehtävä olisi löytää hyvä seuraaja (vinkki kaikille yhdistyksille)

⚫ Säännöllinen viestintä yhdistyksille

⚫ Hallitustiedotteen jako hallituksen jäseneltä (yhdistyksiin, 
aluetyöryhmälle)

⚫ Kaikkien alueiden työryhmien yhteiset aluepäivät v.2018 ?? 
Mietinnässä.

⚫ Alueyhdyshenkilöt tapasivat Muuramessa 27.-29.1.2017

⚫ Alueyhdyshenkilöt ja SL järjestötoimikunta tapaavat elokuu 2017
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Savo-Karjalan latualue



Työryhmä Savo-Karjalan latualueella2016-2017 

Työryhmän muodostaa: 
- Alueyhdyshenkilö

- Alueen hallitusedustaja
- Seuraavan vuoden aluekokouksen isäntäyhdis-

tyksen edustaja
- Option (2 vuoden kuluttua) saaneen isäntäyhdistyksen

edustaja
- Latunen-henkilö (lapset ja perheet)

- Jäsenet valitaan latualueen syyskokouksessa
- Latunen jäsen pitää yhteyttä yhdistyksiin, neuvoo,

opastaa ja antaa vinkkejä lasten ja perheiden toimintaan 
(kerää yhteystietoja yhdistyksiltä)

- Tarvittaessa voi käydä ohjaamassa tapahtuman 
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Savo-Karjalan aluetyöryhmä

- Aluetyöryhmä on kokoontunut 3 kertaa  v. 2016:
Tammikuussa Pilpan majalla, Puijon Ladun vieraana, elokuu myös
paikkana Pilppa Kuopio, syyskuu Sikokallio Iisalmen Ladun 
vieraana

- Vuoden 2017 tapaaminen oli 14. tammikuuta 2017. Seur. 6.5.2017
- ryhmä suunnitteli työskentelyään tulevaisuudessa, työsti syyskokousta
- pidetään 2 - 3 kokousta/vuosi
- sähköposti/skype/puhelinyhteyksiä muutoin
- jakaa tietoa alueelle
- jakoi alueen yhdistykset ns “kummiyhdistyksiksi” 
- aluetyöryhmän jäsen = “kummi” pitää yhteyttä hänelle valittuihin 

yhdistyksiin
- työryhmän jäsenet vierailevat sovitusti myös kutsusta yhdistyksissä 
- yhdistysten tulee lähettää jäsentiedote omalle aluetyöryhmän jäsenelle 
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Yhdistysjako Savo-Karjalan aluetyöryhmän 
jäsenten kesken

Anu Kyllikki
Lea

Enon Latu Juankosken Kuntoilijat Mäntyharjun 
Reissupolku
Joensuun Latu Kiuruveden Latu

Mikkelin Latu
Tunturikerho Kumpe Suonenjoen Latu Olavin Retkeilijät
Kiteen Rämpijät Varkauden Latu

Rantasalmen Retkeilijät
Pielisen Latu Tunturikerho Njeallje Ristiinan Rinkka

Pogostan Latu Pieksän 
Latu Virranviemät
Ylä-Karjalan Samoilijat

Anne Anu 050 4017027       
anjairmeli.korh@luukku.com
Iisalmen Latu Kyllikki 0400 667758  
leenakyllikki.rytkonen@gmail.com
Lapinlahden Latu                  Anne  040 839 3699   anne.m.lappi@gmail.com
Siilin Latu                               Lea     044 989 4044   lea.e.jantunen@gmail.com 
Tunturikerho Tsietsa              Kirsti 040 5888143     kirsti.mikkanen@gmail.com
Puijon Latu



Ulkoile • Osallistu • Vaikuta

Latunen-lastentoimijoiden verkosto 
(valtakunnallinen)

Tavoitteet:
‣ Jäsenyhdistysten perheliikunnan sekä muun 

lastentoiminnan kehittäminen ja lisääminen
‣ Vapaaehtoistoiminnan tukeminen
‣ Jäsenyhdistysten välisen verkostoitumisen 

mahdollistaminen ja yhteistyön lisääminen
‣ Suomen Ladun lastentoiminnan toimintamuodoista 

(materiaali ja koulutus) tiedottaminen



Ulkoile • Osallistu • Vaikuta

Latunen osana aluetoimintaa?
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‣ Perusteita ottaa myös Latunen-henkilö työryhmään:
‣ Lasten ja perheiden toiminta on yksi tapa elävöittää 

yhdistyksen toimintaa, taata jatkuvuutta ja löytää uusia 
jäseniä/vapaaehtoisia = tärkeä asia!

‣ Latualueilla välimatkat ovat lyhyempiä, joten yhteistyö, 
tapaamiset ja koulutukset helpommin toteutettavissa 
kuin valtakunnallisessa toiminnassa.

‣ Latusen jäsenet tuovat valtakunnallisen toiminnan 
rinnalle alueellista toimintaa

‣ Latunen-henkilö voi jakaa hyviä käytäntöjä alueelle



Savo-Karjalan lentopalloturnaus Juankosken 
Kuntoilijat



Pyöräilyviesti halki Pohjois-Savon



Etelä-Konneveden kansallispuistoretki 



Iloisia ilmeistä kyykkäturnaus tauolla



Alueen kalakukkosessio liittopäivillä (perinteitä)


