


Suomen Ladun Yhdessä-teema käyntiin vuonna 2009

Silloin tutkimusten mukaan
• 40 % asuinkunnista on sinkkutalouksia 

• Yli viidennes suomalaisista kokee yksinäisyyttä

• Yli puolet suomalaisista liikkuu pääsääntöisesti yksin 

• Yli 20 % suomalaisista ei nauti yksin liikkumisesta

• Liikuntaa vieroksuvat ja huonokuntoiset haluavat liikkua muita 
enemmän yhdessä. 

Latuyhdistys tarjoaa porukan, jossa liikkua ja 
tutustua uusiin ihmisiin



Suomen Ladun yhdessä-päivät 2014-15

2014
• Yhdessä lumille 18 paikkakunnalla
• Yhdessä geokätköillen 19 paikkakunnalla
• Yhdessä retkelle Suomen luonnon päivänä 24 

paikkakunnalla

2015
• Yhdessä uiden 27 paikkakunnalla
• Yhdessä pyöräillen 48 paikkakunnalla
• Yhdessä retkeillen Suomen luonnon päivänä 55 

paikkakunnalla



Suomen Ladun visio

Kaikki löytävät 
mielekkään tavan 
ulkoilla ja nauttia 

luonnosta



Strateginen tavoite 2016-21: Organisoimme 
valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä

Latuyhdistyksille tehty kysely

o tärkein syy järjestää tapahtumia: saada ihmisiä liikkumaan.

o teemapäivä (esim. Yhdessä-päivät) paras tapahtumamuoto.



Suomen Ladun yhdessä-päivät 2016

• Yhdessä hiihtäen yli 90 paikkakunnalla

• Yhdessä pyöräillen yli 60 paikkakunnalla

• Yhdessä uiden yli 40 paikkakunnalla



Nuku yö ulkona 2016

”Meidänhän piti vain harjoitella”
‣ Tavoitteena oli 2016 harjoitella ensi vuoden Luonnonpäiviä varten

• Testata Metsähotelli-konseptia

• Seurata yleisön ja yhdistysten reaktioita ja vastaanottoa

‣ Some oli kuitenkin toista mieltä...

‣ Loimme kesäkuun lopussa Facebook-eventin: siitä tuli välittömästi 
viraali ja muutamassa päivässä osallistujia oli jo satoja

‣ Kaiken kaikkiaan yöpyjiä yli 5000



Nuku yö ulkona 2016

• 20 latuyhdistysten tapahtumaa, päätapahtumat Reisjärvellä ja Porkkalassa
• Facebook-haaste tavoitti 638 000 käyttäjää, joista 17 000 vastasi kutsuumme.
• Yli 1500 kuvaa Instagramissa, #nukuyöulkona
• Noin 100 juttua eri medioissa (lehdet, blogit, TV ja radio)
• Mainosbudjetti 180 euroa



Reisjärven Metsähotelli 17.9.2016

• 250 yöpyjää, 500 päiväkävijää

• 100 vapaaehtoista

• Monipuolinen oheisohjelma

Melonta, sieniretki, luontopolku, jousiammunta, 
maastopyöräily, frisbeegolf, MOBO-suunnistus, 
polkujuoksu, geokätköily, muumiperheen retki, 
taskulamppuseikkailu, nuotioruokakurssi, 
hiljaisuuden polku

• Kylpyläosasto 

Telttasaunat ja lämminvesipaljut

• Gourmet-luokan Metsäravintola 

3 * 40 hlön kattausta



Ulkoile | Osallistu | Vaikuta

Suomen Ladun Luonnon päivät 2017
- viesti latuyhdistyksille syyskuussa

‣ Suomen täyttäessä 100 vuotta koemme, aistimme, 
nautimme ja juhlimme yhdessä Suomen luontoa neljänä 
Luonnon päivänä.

‣ Tarjoamme yhdistyksille jokaiselle päivälle valmiita 
ideoita ja materiaalia, joilla se voi toteuttaa oman 
juhlatapahtumansa. Toiveenamme on, että jokainen 
yhdistys järjestää tapahtuman ainakin yhtenä 
juhlapäivistä. Luonnon päivät korvaavat ensi vuonna 
Yhdessä-päivät.



Kuva: Metsähallitus /Mari Limnell

Maailman suurin hiihtokoulu  4.2.

Villiinny keväästä 20.5.

Nuku yö ulkona 17.6.

Juhli luontoa 26.8.



Ulkoile | Osallistu | Vaikuta

Maailman suurin hiihtokoulu 4.2.

‣ Hiihtokouluissa saa opetusta sekä vapaan että perinteisen hiihdon 
tekniikkaan

‣ Perheille ja lapsille Muumien hiihtokoulu ja paikasta riippuen 
muutakin ohjelmaa

‣ Tavoitteena 10 000 hiihtäjää yhtäaikaisesti laduille ympäri Suomen
‣ Tapahtumat alkavat kaikkialla klo 10:00
‣ Päätapahtuma pääkaupunkiseudulla 



Ulkoile | Osallistu | Vaikuta

Villiinny keväästä 20.5. 

‣Villiyrttiretki yhdistyksen voimin tai yhteistyössä esim. paikallisen 
Martta-yhdistyksen kanssa
‣Maastopyöräilytapahtuma tai pyöräilypäivä
‣Popup-laavuravintola ravintolapäivän tapaan joko laavulle tai muulle 

luontokohteelle
‣Tukea tapahtumien järjestämiseen: ohjeita, oheismateriaali yms
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Nuku yö ulkona 17.6.

‣Metsähotellit Nuuksion ja Salamajärven kansallispuistoissa
‣Evolla, Repovedellä ja Teijossa ohjelmalliset toimintakeskukset, 

joissa yövytään omilla teltoilla 
‣Kymmeniä pienempiä tapahtumia
‣Tavoitteena saada yli 10 000 suomalaista retkeilemään 

suomalaiseen luontoon ja nukkumaan yön ulkona
‣Yhdistyksille materiaalitukea sisällön toteutukseen ja järjestelyiden 

tueksi
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Juhli luontoa 26.8. 

‣Retkiä kaikkiin Suomen 40 kansallispuistoon
‣ Jokaisessa kansallispuistoissa esiintyy Sulasolin toimesta kuoro
‣Yhdessä retkelle nauttimaan luonnosta, yhdessäolosta, konserteista 

ja juhlistamaan vapaaehtoistoimintaa 
‣Materiaali- ja kuljetuskustannustukea 40 juhlalle
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Muumien ulkoilukoulut 60v

‣Muumien ja Suomen Ladun yhteistyö täyttää 60v :
• Muumien ulkoilukoulun sivut Latu&Polku-lehdessä
• Tammen kanssa julkaistaan kirjasarja “Muumipeikon retkivuosi”
• Juhlavuoden postitus kaikkiin Suomen päiväkoteihin

‣ Suomen Luonnon päivät 2017
• Muumien ulkoilukoulu-teeman voi valita jokaiselle päivälle 
• Muumien ulkoilukoulumateriaali yhdistyksille 
• Ideoita sisällöksi: Muumiperheen tapahtuma (hiihto, lumikenkäily, pyöräily, yöretki, 

juhla jne.), Muumiperheen rastipolku, ohjatut muumileikit, ohjeisohjelmaa
vuodenajan mukaan
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Mahdollisuus yhteistyölle

‣ Valtakunnallinen yhteistyö
• Suomen Latu mukana valtakunnallisessa Luonnon päivät –hankkeessa

• Metsähallituksen Luontopalvelut koordinoi ja on mukana monella rintamalla

• Sadat tapahtumat tukevat toisiaan ja saavat yhdessä mahtavan näkyvyyden

‣ Paikallisen yhteistyön mahdollisuuksia
• Metsähallituksen kohteet todennäköisesti käytettävissä (luontokeskukset, reitit, nuotiopaikat, 

kansallispuistot, retkeilyalueet, jne.)

• Luonnon päivissä on mukana 40 eri tahoa

• Kannattaa ottaa NYT yhteyttä ja alkaa sopia yhteisistä tapahtumista
• Osallistujia tai vapaaehtoisia omaan tapahtumaan

• Mukaan jonkun toisen suunnittelemaan tapahtumaan




