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Poimintoja

Suomen Ladun 

toiminta-

suunnitelmasta 

2016

Aikuisliikunta 2016

Pyöräily on uusi avainlaji!

Frisbeegolfissa myös paljon 

potentiaalia uutena latulajina

Laji tutuksi -kiertueet

• maastopyöräily

• frisbeegolf

• geokätköily

• lumikenkäily
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Aikuisliikunta 2016

Uudet kurssit

• lähiretkeilyn peruskurssi

• maastopyöräilyn ohjaajakurssi

• frisbeegolfin ohjaajakurssi

• kävelykouluttajakoulutus

Retkeilykurssilla koulutetaan 

samalla uusia ohjaajia 

latuyhdistyksiin!

- Lisätietoa Liikuttaja 4/2015

Aikuisliikunta 2016

Koulutusyhteistyö

• Suomen pyöräilynohjaajat ry

• Melonta- ja soutuliitto

• Frisbeegolfkouluttajat ry

Ensimmäinen lajiportaali avataan

• Hiihto: perustiedot, 

tekniikkaosiot, 

laturetkikalenteri ja 

latutilannekartta

Ensimmäinen kurssi verkkoon

• talviuinnin ohjaajakurssi
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Aikuisliikunta 2016

• Kesäuintihaaste kesä-

elokuussa

• Geokätköilijöiden MEGA-

eventti Kalajoella 5.-7.8.

• Ikiliikkujat - ikäihmisille 

järjestetään toimintaa, 

johon keskusjärjestö 

myöntää myös erityistukia

Tapahtumat 2016

Yhdessä -päivät

6.2. Yhdessä hiihtäen

14.5. Yhdessä pyöräillen

8.-9.10. Yhdessä uiden 

Uudet tapahtumat

17.9. ”Nuku yö ulkona”

26.11. Kiilopäähiihto

17.-19.6. Fjällräven Classic 

Finland, Nuuksio (??)

Tulossa myös yhdistystenvälinen frisbeegolfin 

mestaruuskilpailu
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Aikuisliikunnan maksuttomat 

ohjaajakurssit 2016

Aikuisliikunnan ohjaajakurssit 

ovat jatkossa maksuttomia 

jäsenyhdistysten lähettämille 

edustajille, kun kurssitettavat 

sitoutuvat järjestämään 

toimintaa yhdistyksessä.

Lapset ja perheet 2016

Perheliikunta 

• Ehdolla uuden strategian yhdeksi toimenpiteeksi > lisää painoarvoa! 

• Läpileikkaa kaiken lastentoiminnan

• Perheliikunta tutuksi –kurssi (3h), tukimateriaalia latuyhdistyksille ja viestintää

Latunen-lastentoimijoiden verkosto

• Tukee paikallista lasten ja perheiden toimijaa/toimintaa

• Sähköinen yhteydenpito, vuosittainen verkostotapaaminen

• Liity mukaan Ketjun kautta!

Retkeilykummi

• Loistava mahdollisuus yhdistyksen toiminnan levittämiseen kouluikäisten ja 

heidän perheidensä pariin!

• Yhdistys voi rakentaa kummitoiminnan haluamallaan tavalla; kerran per 

lukukausi, kerran kuussa, kerran viikossa ja ottaa haluamansa roolin; apukäsi tai 

retkeilyn asiantuntija

• Kummeille on koulutusta ja materiaalia 
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Lapset ja perheet 2016

* Lastentoiminnassa kaksi maksutonta ohjaajakurssipaikkaa per yhdistys per vuosi 

yhdistyksen lähettämille edustajille, jotka sitoutuvat järjestämään toimintaa 

yhdistyksessä.

Metsämörri*

• Kurssitoiminnassa tavoitteena kouluttaa vuoden aikana 600 ohjaajaa.

• Uutena Metsämörri ystävineen -teemakurssi. 

Muumien ulkoilukoulut*

• Kaikki ohjaajakurssit (hiihto, lumikenkäily ja retkeily) julkaistaan 8 x 45 min 

laajuisina.

Luonnossa kotonaan

• Ulkoilmaelämää viettäviä päivähoitopaikkoja ja koululaisten iltapäiväkerhoja.

• Uudistetun mallin mukainen toiminta vakiintuu ja laajentuu. 

Luokasta luontoon -hanke

• Edistää 1.-4. lk opetuksen siirtämistä ulos luontoon 

• Päättyy 31.5.2016

Lapset ja perheet 2016
Angry Birds Go Snow -tapahtumakiertue 

toteutetaan oheisen aikataulun mukaisesti.

Lisäksi Suomen Latu Kiilopäällä toteutetaan 

hiihtolomaviikoilla 5 tapahtumaa. 

Tavoitteena on saada perheet liikkeelle niin, että 

osallistujia tulee yhteensä 8000.

Toteutus opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Tapahtumakiertue: Etelä Kaakko Itä Länsi/Pohjoinen

16.-17.1.2016 Helsinki Jyväskylä

23.-24.1.2016 Järvenpää Lappeenranta Joensuu Haapavesi

30.-31.1.2016 Hollola Hamina Suonenjoki Reisjärvi

Haapajärvi

6.-7.2.2016 Kouvola Kuopio Vammala

13.-14.2.2016 Hämeenlinna Kotka Juankoski Rovaniemi
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Järjestötoiminta ja jäsenpalvelut

•Ketju-järjestelmään koottuja sähköisiä 

yhdistyspalveluita kehitetään entistä 

ketterämpään suuntaan 

•Myös tapahtumakalenteri uudistuu

•Liittymislomakkeen käytettävyyttä 

parannetaan 

Vapaaehtoistoiminta strategiseksi 

painopisteeksi
Tavoite on lisätä vapaaehtoisten määrää ja laatua seuraavien 

kuuden vuoden aikana.

• Vapaaehtoistoiminta elää yhteiskunnassa murroksen aikaa

• Ohjaajapula on krooninen vaiva monissa yhdistyksissä

• Halu osallistua ja tehdä talkoita ei ole hävinnyt

• Vapaaehtoiset tarvitsevat eri pituisia ja -kokoisia tehtäviä

• Miten tehtävät ja vapaaehtoiset löytävät toisensa?

• Suomen Latu perustaa työryhmän suunnittelemaan 

vapaaehtoistoiminnan kehittämistä
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Aluetoiminta

• Alueiden määrä pysynee ennallaan

• Alueyhdyshenkilön avuksi perustetaan aluetyöryhmä

• Työryhmän jäsenet voivat vierailla yhdistysten 

vuosikokouksissa tai tehdä yhdistysvierailuja

• Lisätään alueiden yhteisiä tapahtumia, koulutuksia ja 

retkiä

• Lisätään eri latualueiden yhteisiä tapahtumia

• Sosiaalinen media alueiden viestintäkanavaksi

Jäsenhankinta & tapahtumatuki
• Tavoitteena saavuttaa 81 000 kokonaisjäsenmäärä

• Hanki jäsen -kampanja jatkuu

- yhteistyössä yhdistyksien some-yhteyshenkilöiden 

kanssa

• Koulutetaan yhdistyksiin jäsenhankkijoita

• Kootaan yhdistyksille helppokäyttöinen 

jäsenhankintamateriaalipaketti

• Rakennetaan Paloheinään ja Kiilopäälle

jäsenhankintapisteet

• Opiskelijajäsenkampanja jatkuu

- toteutetaan kampanjoita sähköisessä mediassa

• Tarjotaan yhdistyksille SL ilmeen mukaista 

tapahtumamateriaalia 
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Järjestötoiminta ja jäsenpalvelut

• Luottamushenkilökoulutukset
•12.3. (Kymi-Vuoksi) 

•19.3. (Lounais-Suomi)

• Liittokokoukset 

•23. – 24.4.2016  Lohja

•22. – 23.10.2016 Nilsiä

• Yhdistysvierailut Uusimaa + loput

• Jäsenkyselypalvelu jatkuu

Edunvalvonta ja olosuhteet 2016

Edunvalvonta- ja olosuhdetyö on 

vaikuttamista, jonka tavoitteena on turvata 

ja kehittää ulkoilumahdollisuuksia.

Koko maan tasolla seuraamme, 

osallistumme ja vaikutamme aktiivisesti 

mm. ulkoiluun vaikuttaviin lakeihin, 

poliittisiin ohjelmiin ja viranomaisohjeisiin 

(mm. Tukes) ym. 

SL:n kokoon kutsuma Ulkoilun pyöreä 

pöytä kokoaa toimijoita ja päättäjiä 

ajankohtaisten virkistyskäyttökysymysten 

äärelle kahdesti vuodessa.

Vaikuttamisviestintää lisätään eri 

kanavissa.
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Olosuhdeverkosto –

paikallistuntemus on arvokasta!

Autamme ja rohkaisemme yhdistyksiä 

vaikuttamaan omiin lähiulkoilu-

olosuhteisiinsa. Tähän tehdään 

työkaluksi kuntavaikuttamisopas. 

Olosuhdeverkostoon kuuluu, ja toivotaan 

lisää, paikallisia ulkoiluolosuhteiden 

(esim. ladut ja majat) ylläpitäjiä  ja mm. 

yhdistysten lausuntojen kirjoittajia. 

Verkosto tarjoaa mukana olijoille apua, 

tukea, kannustusta, materiaalia, 

koulutusta ja retkiä.

Tavoitteena on, että paikallisyhdistys 

tunnetaan ulkoilun osaajana.

Viestintä 2016

● Sähköinen Latu&Polku –lehti vain jäsenille
� Uusi jäsenetu, joka mahdollistaa jäsenhankinnan

● Liikuttaja-lehti muuttuu verkkolehdeksi

● Some-opas ja -koulutus yhdistyksille

● Imagotutkimus ja ilmeen päivitys

● “Nuku yö ulkona” 17.9. 

● 80-vuotishistoriikin valmistelu jatkuu
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Toimintakeskukset 2016

Kiilopää
● Päärakennuksen aula uusitaan

● Hotellihuoneet kunnostetaan

● Maalämpö käytössä

● Paljon tapahtumia ja kursseja

● Maastopyöräily Kiilopäällä

● Frisbeegolfradan kunnostus

Paloheinä
● Selvitetään Paloheinän majan          

vuokrausta

7 Fells Hostel (=Ylläskartano)

● Jäsenille 10% alennus suoraan hostellista varaamalla

Akumaja

Hallinto 2016

•Henkilötyövuosia n. 35 (vakituiset + 

määräaikaiset)

•Organisaatiorakennetta uudistetaan 

uuden strategian pohjalta

•Ostopalveluiden käyttöä lisätään, jotta 

saamme asioita enemmän aikaiseksi
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Hallinto 2016

•Sääntöuudistus päätettäväksi kevät- ja 

syysliittokokouksessa

•Toimintaa tukemattoman omaisuuden, 

ensisijaisesti myymättömien lomaosakkeiden, 

realisointia jatketaan tarvittaessa, 

taloustilanne ja omaisuuserien myyntiarvon 

kehitys huomioiden. Mahdollisia realisoituvia 

myyntivoittoja ei ole otettu talousarvioon.

Kiitos!


