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Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten 
ansiokkaasti toteuttama seitsemänvuoti-
nen strategiakausi suomalaisten liikutta-
miseksi päättyy vuonna 2015. Uusi strate-
giakausi, tahtotila Suomen Ladusta ja pai-
notuksista toiminnassamme, työstetään 
ja päätetään vuoden 2015 aikana. Seuraa-
va strategiakausi jatkuu vuoteen 2021.

Suomen Ladun voima on edelleen yli 
200 latuyhdistyksessämme, joiden näke-
mys ulkoilusta ja ymmärrys resursseista 
ovat tärkeimpiä strategian päivitystyön 
lähteitä. Vaikka visio ja strategia saattavat 
“maistua paperille”, niin työ on erittäin 
tärkeää, jotta pystymme keskittämään vä-
häiset resurssimme tärkeiksi kokemiim-
me yhteisiin asioihin. 

Suomen Ladun lähes 80-vuotisena pe-
rinteenä on ollut luoda aina jotain uutta 
suomalaiseen ulkoiluun. Toimintamme 
jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitsem-
me uusia toimintamuotoja ja vanhojen 
uudistamista. Nyt uudistuksen kohteena 
ovat mm. koulutusjärjestelmämme, jär-

jestömme sääntöjen päivittäminen, säh-
köisen lehden kehittäminen, retkeilyn ja 
frisbeegolfin edistäminen latuyhdistyk-
sissä, maastopyöräilyreitit sekä Muumien 
ulkoilukoulu.

Samalla kun uudistumme, meidän 
on myös luovuttava tai organisoitava uu-
delleen asioita, jotta pystymme samoilla 
resursseilla toteuttamaan uudet suunni-
telmamme. Itse uskon, että uudistuksiin 
tarvittava lisäpotku saadaan jäsenyhdis-
tyksistä erityisesti silloin, kun puhutaan 
uusista lajikokeiluista tai uusien toimin-
tamuotojen koulutuksien rakentamisesta. 
Siksi haluamme tukea paikallisen tason 
kokeiluja, esimerkiksi maastopyöräily-
koulutuksen järjestämiseksi tai vaikkapa 
frisbeegolf-radan rakentamiseksi latuma-
jan viereen.

Tärkein kehityskohteemme on koulu-
tusjärjestelmämme, jonka kehittäminen 
jatkuu ohjaajien ja vetäjien ammattitai-
don parantamiseksi ja määrän lisäämi-
seksi. Koulutusuudistuksen tavoitteena 

on saada jokaisesta yksittäisestä kurssista 
rakennettua selkeä koulutuskokonaisuus, 
jossa mahdolliset päällekkäisyydet eri 
kurssien ja koulutuksien välillä poiste-
taan. Koulutuksien sisältö rakennetaan 
niin, että ne kelpaavat myös oppilaitoksil-
le opintokokonaisuuksiksi.

Säännölliset, ohjatut ja laadukkaat 
liikunta- ja ulkoilutuokiot sekä erilaiset 
tapahtumat ovat perustoimintamme kul-
makiviä. Ilman ohjaajia ja tapahtumien 
järjestäjiä paikallistoiminta kuihtuu. 

Uskon, että onnistumme vuoden 2015 
aikana innostamaan entistä enemmän 
ihmisiä iloiseen ulkoilmaelämään jär-
jestämällä monipuolisia ulkoilumahdol-
lisuuksia, tarjoamalla mahdollisuuksia 
osallistua jäsenyhdistyksien toimintaan ja 
valvomalla ulkoilun etuja niin paikallises-
ti kuin valtakunnallisesti. 

Eki Karlsson
Suomen Ladun toiminnanjohtaja

ToiminnanjohTajalTa
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Visiona liikkuVa kansakunTa

Suomen Ladun visiossa Suomen Latu ja sen jäsenyhdistykset tunnetaan liikuttajina, ulkoilun ja retkeilyn tunnustettuina asiantunti-
joina sekä ulkoilijoiden asiaa ajavana, kaikille avoimena kansalaisjärjestönä. Strategian tavoitteena on, että vuonna 2015 suomalai-
set ovat maailman kärkeä monipuolista liikuntaa harrastavana kansana. Strategiassa on viisi painopistealuetta, jotka tukevat vision 
tavoittelua.

Painopisteet ovat:
• Vahva paikallistason toiminta
• Ulkoilun ja retkeilyn asiantuntijuus
• Aktiivinen vaikuttaminen
• Yhteisöllisyys
• Tehokas organisaatio ja hallinto
 

Strategian ja vision toteutumista seurataan säännöllisesti Suomen Ladun mittaristolla. Yksiköillä on omat tulosmittarinsa, minkä 
lisäksi koko järjestön toimintaa seurataan yhteisillä mittareilla. Toiminnan mittareina käytetään esimerkiksi jäsenmäärää ja toteu-
tuneiden koulutusten määrää. Suomen Ladun uutta strategiaa vuosille 2016–2021 työstetään kevätliittokokouksen yhteydessä ja 
se on määrä vahvistaa syysliittokokouksessa. Hallitus vastaa strategiatyöstä ja suunnitteluun osallistuvat toimikunnat, alueet sekä 
henkilökunta. Prosessi toteutetaan päivittämällä nykyistä hyväksi havaittua strategiaa, joka pohjautuu jäsenistön tahtotilaan ja nä-
kemykseen Suomen Ladun visiosta.
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liikunnan edisTäminen
Liikunta on keskeinen osa ihmisen hyvin-
vointia. Suomen Ladun ja sen noin 220 
jäsenyhdistyksen tavoitteena on saada 
suomalaiset liikkumaan enemmän ja use-
ammin. Järjestön toiminta keskittyy ulkolii-
kunnan ja sen olosuhteiden edistämiseen. 

Suomen Ladun uudet viestinnälliset 
teemat - ulkoile, osallistu ja vaikuta - haas-
tavat sekä jäsenet että kaikki suomalaiset 
ulkoilemaan monipuolisesti, osallistumaan 
Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten 
toimintaan sekä vaikuttamaan yhdessä Suo-
men Ladun kanssa. Teemat näkyvät kaikes-
sa järjestön viestinnässä verkkosivuilta Latu 
& Polku -lehteen.

Ulkoilulajeissa Suomen Ladun ja sen jä-
senyhdistysten asiantuntemusta ja osaamis-
ta arvostetaan valtakunnallisesti. Suomen 
Ladun aikuisliikunnassa on kuusi avainla-
jia: retkeily, hiihto, lumikenkäily, talviuinti, 
sauvakävely ja geokätköily. Suomen Latu 
keskittyy näiden lajien edistämis- ja kou-
lutustyöhön. Keskusjärjestö toimii avain-
lajiensa valtakunnallisena asiantuntijana ja 
kertoo niistä monipuolisesti verkkosivuil-
laan. Suomen Latu kouluttaa avainlajien 
ohjaajia sekä esittelee lajeja jäsenille ja suu-
relle yleisölle. 

Jäsenistö harrastaa liikuntaa monipuo-
lisesti. Jäsenyhdistykset tarjoavat ohjattua 

aikuisliikuntaa yhteensä yli 20 eri muodos-
sa. Liikuntalajit ja toimintamuodot ovat 
helppoja ja edullisia. 

Lasten ja perheiden toiminta painottuu 
alle 10-vuotiaisiin lapsiin. Aktiivisimpia 
toimintamuotoja ovat Metsämörri, Muumi-
en ulkoilukoulut sekä Luonnossa kotonaan 
-toiminta. 

Suomen Ladun viestintätoimet tukevat 
koulutuksia, lajitoimintaa, tapahtumia ja 
jäsenhankintaa. Viestinnän tavoitteena on 
jäseniemme ja kaikkien suomalaisten akti-
voiminen mukaan Suomen Ladun toimin-
taan. Suomen Latu julkaisee jäsenlehteä, 
markkinoi Suomen Ladun jäsenyyttä, tekee 
aktiivista vaikuttamista ja myös kouluttaa 
Suomen Ladun jäsenyhdistyksiä viestintään 
liittyvissä asioissa. 

Suomen Ladun vetovoimana on mo-
nipuolinen tarjonta, josta löytyy jokaiselle 
jotakin. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti 
jo olemassa olevia lajeja sekä etsiä uusia 
jäsenyhdistysten toimintaan sopivia liikun-
nan muotoja.

Suomen latu kouluttaa

Yksi keskusjärjestön tärkeimmistä 
tehtävistä on kouluttaa jäsenyhdistyksiin 
uusia aikuisliikunnan ja lastentoiminnan 

ohjaajia sekä järjestötoiminnan osaajia. 
Koulutusten päätavoite on kasvattaa ul-
koilulajien ja järjestötoiminnan osaamista 
sekä lisätä ulkoilun ja liikunnan määrää 
latuyhdistyksissä ja laajemminkin. Jäseny-
hdistykset voivat vuonna 2015 kouluttaa 
maksutta ohjaajan kahteen lajiin yhdistystä 
kohden. Tavoitteena on saada lisää ohjaajia 
ja toimintaa jäsenyhdistyksiin.

Keskustoimiston, Suomen Latu Ki-
ilopään ja muiden toimintapisteiden 
yhteenlaskettu suunniteltujen koulutusten 
määrä on noin 190 koulutusta tai kurssia.

Vuonna 2015 jatketaan koulutusuud-
istusta, joka kattaa kaikki Suomen Ladun 
tarjoamat koulutukset. Uudistuksessa 
koulutussisällöt analysoidaan, koulutus-
ten päällekkäisyyksiä poistetaan ja uusia 
koulutuksia luodaan kysynnän mukaan. 
Uudistuksen viime vaiheessa koulutusten 
tuntimäärät mitoitetaan. Tämä yhdenmu-
kaistaa koulutuksia, jolloin niitä on jatkossa 
helpompi hyväksilukea opintoja varten. 
Uudistustyötä tehdään OK-opintokeskuks-
en tuella ja ohjauksessa.
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vaelluS ja retkeily 

Suomen Latu toimii retkeilyn asiantun-
tijana ja kattojärjestönä. Tavoitteena on 
edistää retkeilyä eri muodoissa ja paran-
taa lajin olosuhteita. Keskusjärjestö jäsen-
yhdistyksineen on tärkein retkien ja vael-
lusten järjestäjä Suomessa. Yhdistysten 
ulkoilumajat ympäri Suomea palvelevat 
retkeilijöiden tukikohtina. 

Suomen Ladun retkeilyn koulutusjär-
jestelmää uudistamaan koottu työryhmä 
jatkaa työtään koko vuoden. Kesällä/syk-
syllä 2015 pilotoidaan viikonlopun mit-
taista retkeilykurssia. 

Vuonna 2015 järjestetään seuraavat 
retkeilykurssit:

 - viikonlopun mittaiset retkeilyn pi-
lottikurssit 2 kpl

 - Kiilopään retkeilyviikko 2 kpl ja So-
kosti Challenge 

 - Suomen Ladun oppaiden täyden-
nyskoulutus yhteistyössä Latuneuvojat 
ry:n kanssa

 - opaskurssin kesä- ja talviosa
Valtakunnallinen YHDESSÄ Retkel-

le -päivä järjestetään 29.8. Erävaelluksen 
SM-kilpailut on myönnetty Keravan La-
dulle ja Mäntsälän Retki ry:lle järjestettä-
väksi. 

Latu & Polku -lehti julkaisee runsaas-
ti retkeilyyn liittyviä artikkeleita ja tukee 

näin jäsenten retkeilyharrastusta. Suo-
men Ladun uudistuneille nettisivuille ja 
Latu & Polku -blogiin tuotetaan retkeily-
aiheisia sisältöjä.

Metsähallituksen kanssa jatketaan yh-
teistyötä Luontoon.fi -sivuston Retkeilyn 
ABC:n sisällöntuotossa ja markkinoin-
nissa. Retkeilyyn etsitään aktiivisesti va-
rusteyhteistyökumppaneita.

hiihto 

Hiihto on yksi Suomen Ladun tärkeim-
mistä ja perinteisimmistä lajeista. Lukui-
sat jäsenyhdistykset tarjoavat tekniikka-
opastusta, hiihtoretkiä ja voitelukursseja 
paikkakunnillaan. Jäsenyhdistysten yllä-
pitämät majat, laavut ja tulipaikat muo-
dostavat kattavan taukopaikkaverkoston 
talviliikkujille. 

 Suomen Latu edistää maastohiihtoa 
myös Suomen Latu Kiilopäällä ja hiihto-
palvelupisteissään Tampereella ja Helsin-
gissä, joissa kaikissa järjestetään hiihto-
kursseja ja -tapahtumia, tarjotaan huol-
topalvelua ja vuokrataan hiihtovälineitä.

 Suomen Latu Kiilopää tarjoaa mak-
sutta kävijöilleen ohjattuja tunturihiihto-
retkiä sekä hiihdonopetusta. Paloheinän 
hiihtopalvelu ylläpitää suksi- ja lumiken-
käpalvelua, joka suuntautuu erityisesti 
koululaisten välinevuokraukseen. Hiih-

tovälineissä ja suksivoiteissa Suomen La-
dun yhteistyökumppanina toimii Startex.

 Suomen Ladun hiihtoasiantuntijuut-
ta vahvistetaan edelleen vuonna 2015. 
Hiihdon ohjaajakoulutuksia järjestetään 
kolme yhteistyössä Hiihtoliiton kanssa. 

Viestintäkonsepti Hiihtoniilot saa 
jatkoa ja tuo jälleen yhtenäisen ilmeen 
mukaiset, vapaaehtoiset asiantuntijat la-
duille hiihtoneuvojiksi. Hiihtoniilojen ja 
latuyhdistysten yhteistyötä vahvistetaan. 
Hiihtoniilot ovat tavattavissa hiihtokau-
den alusta lähtien Facebookissa ja he 
jalkautuvat laduille helmikuussa 2015. 
Päätapahtuma järjestetään Helsingin Pa-
loheinässä, jossa ohjelmassa on Hiihto-
niilon hiihtokoulu ja laturetki.

 Vuonna 2015 neuvotellaan liikunta-
seurantapalveluita järjestävän yrityksen 
kanssa yhteistyöstä. Tavoitteena on saada 
hiihtoportaali, kilometrikisa ja mahdol-
lisesti myös laturetkikalenteri sivustojen 
alle.

Suomen Latu julkaisee vuosittaisen 
laturetkikalenterin Latu & Polku -lehdes-
sä ja verkkosivuillaan. Valtakunnallinen 
laturetki järjestetään Rovaniemellä Napa-
piirin hiihdon täyttäessä 60 vuotta. Talvi-
sotahiihtotapahtumat jatkuvat 13.3.2015 
saakka. 

Suomen Latu palkitsee vuosittain 
hiihtoa aktiivisesti edistäneen henkilön 

aikuisliikunTa
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tai jäsenyhdistyksen Vuoden Maastohiih-
dättäjä -patsaalla.

Sauvakävely ja kävely 

Sauvakävelyä harrastaa noin 1,5 miljoo-
naa suomalaista. Suomen Latu edistää 
lajia tarjoamalla sauvakävelykoulutusta ja 
järjestämällä sauvakävelytapahtumia yh-
teistyössä muiden organisaatioiden kans-
sa. Lisäksi monet latuyhdistykset vetävät 
säännöllisesti toimivia paikallisia sauva-
kävelyryhmiä. Suomen Ladun välineyh-
teistyökumppani sauvakävelyssä on Start.

 Vuonna 2015 Suomen Latu julkaisee 
uuden sauvakävelyvideon, jossa opete-
taan oikea tekniikka sekä annetaan vink-
kejä monipuoliseen harjoitteluun käve-
lysauvojen avulla. Video on ladattavissa 
myös älypuhelimella. 

 Sauvakävelyssä koulutetaan sekä uu-
sia ohjaajia että opastetaan uutta tekniik-
kaa lyhyillä kursseilla.

 Suomen Latu on elokuussa 2015 mu-
kana järjestämässä kansainvälistä sau-
vakävelyleiriä, jossa on ohjelmassa kou-
lutuksia, ideapajoja, maaklinikoita sekä 
tapahtumia. Viikko huipentuu Helsinki 
Nordic Walk -sauvakävelytapahtumaan. 
Yhteistyökumppanina ovat Hyvä Terve-
ys -lehti, ET-lehti, Urheiluhallit Oy sekä 
FIX-liikuntapalvelut. 

 Suomen Latu tarjoaa kävelyklubin 
vetäjäkoulutusta tilauskurssina. Kävely-
koulutuksen materiaaleja hyödynnetään 
myös muissa koulutuksissa, kuten sauva-
kävelyssä. Kävelykokous on yksi Suomen 
Ladun Liikuntapalveluiden tuotteista.

 Suomen Ladun nettisivuille kerätään 
tietoa vuonna 2015 järjestettävistä käve-
ly- ja sauvakävelytapahtumista.

 
uinti

Suomen Latu toimii talviuinnin asian-
tuntijana ja edistää lajia suomalaisena 
terveysliikuntamuotona. Suomen Latu 
tarjoaa talviuintikoulutusta ja järjestää 
lajitapahtumia.

 Vuonna 2015 talviuinnin ohjaaja-
koulutus järjestetään tammi-helmikuussa 
Rovaniemellä sekä marraskuussa Suo-
men Latu Kiilopään talviuintiviikon yh-
teydessä. Kiilopään ohjelmassa on myös 
tekniikkaopetusta avantouintikilpailuja 
varten. Talviuinti tutuksi -kursseja järjes-
tävät paikallisyhdistykset omilla paikka-
kunnillaan.

 Avantouinnin SM-kilpailut järjeste-
tään Oulussa 6.-8.3.2015. Tavoitteena on 
saada paikalle vähintään tuhat uimaria. 
Kilpailujen järjestämistä helpottaakseen 
Suomen Latu hankkii niihin liittyviä vä-

lineitä, kuten portaita ja virrankehittimiä, 
joiden on tarkoitus kiertää jatkossa kisa-
järjestäjältä toiselle. 

 Vuoden 2015 Valtakunnalliset talvi-
uintikauden avajaiset järjestetään perin-
teisesti lokakuun toisena viikonloppuna. 
Tänä vuonna ne ovat jälleen osa Yhdessä-
päiviä.

 Suomen Ladun talviuintitoimikunta 
valitsee vuonna 2015 Avantouinnin SM-
kilpailujen järjestäjät tuleville vuosille 
sekä nimeää Vuoden avannon. Lisäksi 
toimikunnan jäsenet vierailevat talviuin-
tipaikoilla ja opastavat yhdistyksiä uin-
tipaikkojen turvallisuusasioissa. Samalla 
he keräävät tietoa hyvistä käytännöistä, 
kuten portaista, virrankehittimistä ja 
lämpömatoista. Tiedot julkaistaan Tal-
viuinnin omilla Facebook-sivuilla. Myös 
Hyvä talviuintipaikka -opas julkaistaan.

 Talviuimari-tiedotelehti ilmestyy 
kauden alussa Suomen Ladun nettisivuil-
la ja postitetaan myös jäsenyhdistyksille.

 Talviuinnin lisäksi Suomen Latu kan-
nustaa ihmisiä uimaan luonnonvesissä 
ympäri vuoden. Vuonna 2015 Suomen 
Latu järjestää jo 17. kerran Töölönlahden 
Kuutamouinti -tapahtuman yhteistyössä 
Helsingin kaupungin ja Helsingin Ladun 
kanssa. Vesijuoksuun luonnonvesissä 
kannustetaan järjestämällä lajiin liittyviä 
tapahtumia yhteistyössä jäsenyhdistyk-
sen kanssa.

1.6.–31.8. järjestetään valtakunnalli-
nen kesäuintihaaste. Kaikki suomalaiset 
haastetaan käymään luonnonvesissä ui-
massa tai pulahtamassa. Haastekampan-
jaa varten laaditaan nettisivu ja älypuhe-
linsovellus, joilla osallistujat voivat pitää 
kirjaa uinneistaan. Sivuilla voi myös seu-
rata kampanjan edistymistä. Valtakun-
nallista näkyvyyttä varten kampanjalle 
haetaan yhteistyö- ja mediakumppanei-
ta. Kampanjalla otetaan samalla kantaa 
vesistöjen tilan parantamiseen ja raken-
tamattomien, vapaiden rantojen säilymi-
seen. 

lumikenkäily 

Lumikenkäily on yksi suosituimmista la-
jeista Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. 
Suomen Latu edistää lajia yhteistyössä 
Suomen Lumikenkäilijät ry:n kanssa. 

 Vuonna 2015 Suomen Latu vahvistaa 
asemaansa lumikenkäilyn kattojärjestönä 
ja asiantuntijana. Lajia nostetaan esiin 
tiedotusvälineissä ja siitä tehdään video 
keskusjärjestön nettisivuille sekä koulu-
tuskäyttöön.

 Suomen Latu jatkaa vuonna 2015 lu-
mikenkäilykoulutuksia ja tuo ne lähelle 
paikallisyhdistyksiä. Ohjaajakoulutuksia 

pidetään Oulussa, Raumalla sekä pää-
kaupunkiseudulla. Kurssi on erityisesti 
suunnattu luonto- ja eräoppaille, liikun-
nanohjaajille ja ohjelmapalveluyrittäjille. 
Lumikenkäily tutuksi -kursseja järjeste-
tään latuyhdistysten toiveiden mukaises-
ti. Lisäksi latuyhdistykset järjestävät lu-
mikenkäretkiä omilla paikkakunnillaan.

 Suomen Latu Kiilopäällä järjestetään 
lumikenkäilyviikko, jonka yhteydessä 
pidetään Lumikenkäilyn SM-kilpailut. 
SM-kilpailuissa kokeillaan uutuutena tal-
vimaasto-/hankijuoksua. Lumikenkäilyn 
kiintorastiverkosto tukee lajin toimintaa 
Kiilopäällä.

 Suomen Ladun toimintakeskuksissa 
jatkuu lumikenkien vuokraus ja ohjattu 
lumikenkäily. Suomen Latu on hiihtolo-
maviikolla mukana järjestämässä Hel-
singin kaupungin liikuntaviraston tal-
viriehaa, jossa kärkenä on lumikenkäily. 
Paloheinässä jatkuvat myös lumikenkä-
kokeilut helmikuun viikonloppuina. 

Geokätköily 

Geokätköily on levinnyt kymmenientu-
hansien suomalaisten ulkoiluharrastuk-
seksi. Suomen Latu edistää geokätköilyä 
Suomessa kaikille sopivana matalan kyn-
nyksen ulkoilumuotona. Koulutusta jär-
jestetään ohjaajaksi haluaville sekä har-
rastukseen tutustuville. Monissa jäsenyh-
distyksissä harrastetaan geokätköilyä ja 
järjestetään tapahtumia. 

Suomen Ladun kätköilytoimintaa 
suunnittelee vuonna 2014 perustettu kät-
köilytyöryhmä, jonka tehtävänä on mm. 
geokätköilyn edistäminen latuyhdistyk-
sissä, Suomen Latu Kiilopäällä ja UKK-
puistossa sekä Suomen Ladun geokätköi-
lyeventtien koordinointi ja geokätköily-
koulutusten kehittäminen.

 Suomen luonnon päivänä 29.8. hou-
kutellaan latuyhdistyksiä järjestämään 
kätköilyeventtejä hienoissa luontokoh-
teissa. Hämeenlinnassa heinäkuussa jär-
jestettävään MEGA-eventtiin osallistu-
taan tapahtuman järjestäjien kanssa so-
vittavalla tavalla.

 Jäsenyhdistyksille järjestetään 20 
Geokätköily tutuksi -kurssia eri puolil-
la Suomea. Lisäksi järjestetään kolme 
geokätköilyn ohjaajakoulutusta; Kymen-
laaksossa, Keski-Suomessa ja Pohjois-
Savossa. Geokätköilyä esitellään erilaisilla 
messuilla, tapahtumissa, mediassa sekä 
tilauskursseina esim. yrityksille ja sidos-
ryhmille. Kaikissa tilaisuuksissa painote-
taan lajiesittelyn lisäksi vastuullista geo-
kätköilyä.

 Kiilopään alueelle ja Urho Kekkosen 
kansallispuistoon tehdään runsaasti uu-
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sia laadukkaita geokätköjä yhteistyössä 
Metsähallituksen kanssa. Tavoitteena on 
tehdä UKK-puistosta ja Kiilopäästä laa-
dukkaiden geokätköjen ykköskohde La-
pissa. Vuonna 2016 Kiilopäällä järjestet-
tävää kätköilyeventtiä aletaan suunnitella 
ja toteuttaa.

 Suomen Latu tekee tiivistä yhteis-
työtä GPS-laitevalmistaja Garminin sekä 
geocache.fi-sivuston ja Kiven alla Oy:n 
kanssa.

 ulkoilulajien kirjoa

Latuyhdistyksissä harrastetaan avainlaji-
en lisäksi myös muita liikuntalajeja, yh-
teensä yli kahtakymmentä. Suomen Latu 
tukee näitä lajeja resurssiensa mukaan. 
Jäsenyhdistysten toiminnassa painottuvat 
säännölliset harrasteryhmät sekä vähem-
män liikkuville suunnatut kannustavat 
lajiesittelyt.

Keskusjärjestön tehtävänä on myös 
esitellä jäsenyhdistyksille uusia toimin-
tatapoja. Tällä hetkellä tällaisia nousussa 
olevia lajeja ovat mm. retkiluistelu, fris-
beegolf, maastopyöräily ja yukigassen.

Suomen Ladun tavoitteena on sekä 
arkipyöräilyn edistäminen liikunta- ja 
liikennemuotona että maastopyöräilyn 
edistäminen ulkoilu- ja retkeilylajina. 
Vuonna 2014 aloitettu maastopyöräilyn 
olosuhdehanke jatkuu vuoden 2015 syk-
syyn rahoituksesta riippuen. Olosuhde-
hankkeen tavoitteena on edistää maas-
topyöräilypaikkojen kehittämisen edel-
lytyksiä sekä maastopyöräilyä jokamie-
henoikeutena. Maastopyöräilyn alkeis- ja 
tekniikkakurssi järjestetään yhteistyössä 
European Bikers Associationin kanssa. 
Lisäksi pyritään järjestämään Suomen 
Ladun tarpeisiin sopiva maastopyöräilyn 
alkeisohjaajakurssi yhdessä yhteistyö-
kumppanin kanssa. Suomen Latu on mu-

kana Suomi Pyöräilee -verkostossa, jonka 
työ painottuu olosuhdetyöhön, vaikutta-
miseen ja viestintään. 

Latuyhdistyksissä harrastetaan me-
lontaa runsaasti, joten melontakursseja ja 
-retkiä on tarjolla ympäri Suomea. Suo-
men Latu järjestää vuonna 2015 kuusi 
melontaretkeä tai -kurssia. Uutuutena 
kokeillaan nuorille suunnattua melon-
takurssia sekä melonnan ohjaajakoulu-
tusta. EPP Euro Paddle Pass -taitotestit 
ovat käytössä jo useissa Euroopan mais-
sa ja vähitellen myös Suomessa. Suomen 
Ladun yhteistyökumppanin kautta tar-
jotaan EPP-koulutusta sekä testejä, jotka 
palvelevat harrastuksessaan pidemmälle 
ehtineitä melojia. 31. Suomi Meloo järjes-
tetään 6.-12.6. reitillä Lappeenrannasta 
Helsinkiin (Viipurin kautta) ja järjestäjä-
nä on Suomi Meloo -organisaatio. Suomi 
Meloo ry:n toimistonhoito siirtyy Suo-
men Melonta- ja Soutuliitolta Suomen 
Ladulle. 34. Erämelonnan SM-kilpailut 
järjestetään, mikäli järjestäjä löytyy.

Frisbeegolf on voimakkaassa kas-
vussa oleva ulkoiluharrastus, jota myös 
muutamat jäsenyhdistykset ovat alkaneet 
edistää. Suomen Latu suunnittelee han-
keyhteistyötä Suomen Frisbeegolfliiton 
kanssa, jotta lajia saadaan levitettyä jäsen-
yhdistyksiin nykyistä laajemmin. Mikäli 
hanke saa rahoitusta, toteutetaan latu-
yhdistyksissä frisbeegolf tutuksi -kiertue 
kymmenellä paikkakunnalla. Hankera-
hoituksen toteutuessa Suomen Latu tar-
joaa jäsenyhdistyksille myös mahdolli-
suuden perustaa uusia frisbeegolfratoja 
esimerkiksi latumajojen läheisyyteen. Ra-
tojen perustaminen tehdään yhteistyössä 
Frisbeegolfliiton kanssa. Vuonna 2014 
tuotetut tuhat Suomen Latu -frisbeetä 
ovat käytössä lajin edistämisessä.

Suomen Ladun jäsenyhdistys Suomen 
Retkiluistelijat ry järjestää ohjattuja ret-

kiä marraskuun alusta maaliskuun lop-
pupuolelle. Retket on tarkoitettu Suomen 
Retkiluistelijoiden tulokaskurssin käy-
neille jäsenille. Retkiluistelun kehittämis-
hankkeeseen haetaan avustusta OKM:ltä 
osana Valo ry:n Urheillen terveyttä -ha-
kemusta. 

Lumenveistotoiminnan tavoitteena 
on lajin edistäminen latuyhdistyksissä. 
Helmikuussa 2015 kokeillaan lumenveis-
ton ohjaajakoulutusta. Sen tavoitteena on 
opastaa yhdistysten aktiiveja ohjaamaan 
lumenveistotoimintaa omilla paikkakun-
nillaan.  Myös Suomen Latu Kiilopäällä 
on mahdollisuus tutustua lajiin. Vuonna 
2014 tuotettu materiaali otetaan koulu-
tuskäyttöön.

Kirkkovenesoutua harrastetaan muu-
tamassa yhdistyksessä. Lisäksi ainakin 
kahdessa yhdistyksessä se on keskeisin 
toimintamuoto (Virranviemät ja Kemi-
järven Latu).

Kyykkää pelataan muutamassa la-
tuyhdistyksessä etenkin Savo-Karjalan, 
Kymi-Vuoksen

ja Keski-Suomen latualueilla. Kyyk-
käturnaus järjestetään vuosittain Savo-
Karjalassa.

Lentopalloilua harrastetaan lukuisissa 
Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä, joista

monilla on säännölliset viikkovuorot. 
Alueellisia turnauksia järjestetään Savo-
Karjalan ja Lapin latualueilla. 

Yukigassen on lumisotapeli, joka on 
ryhmille sopivaa hauskaa ulkoliikuntaa. 
Suomen Latu Kiilopäällä järjestetään 
talvikaudella säännöllisesti tutustumis-
ta lajiin. Lisäksi Suomen Latu Liikun-
tapalvelut esittelee lajia yritysryhmille. 
Lajin koulutuksen ja tapahtumapäivän 
kehittämiseen etsitään latuyhdistystä tai 
innokasta työryhmää, jota Suomen Latu 
tukee.

kursseja ohjaajia
Lumikenkäilyn ohjaajakoulutus 3 35
Sauvakävelyn ohjaajakoulutus 2 30
Geokätköilyn ohjaajakoulutus 3 30
Talviuinnin ohjaajakoulutus 1 10
Lumenveiston ohjaajakoulutus 1 20
Hiihdonohjaajakoulutus 3 40
Suomen Ladun opaskoulutus 2 25
Kouluttajien täydennyskoulutus 1 25
Oppaiden täydennyskoulutus 1 20
Maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssi 1 15

kursseja osallistujia
Geokätköily tutuksi -kurssi 20 300
Lumikenkäily tutuksi -kurssi 5 75
Sauvakävelyn tekniikkakurssi 3 30
Sulan maan retkeilykurssi 2 20
Maastopyöräilyn alkeiskurssi 1 10
Maastopyöräilyn tekniikkakurssi 1 10
Frisbeegolf tutuksi -kurssi 10 100
Matkaluistelu tutuksi -kurssi 5 50
Opi retkimelojaksi 2 32

aikuiSliikunnan ohjaajakoulutukSet 2015 muut aikuiSliikunnan koulutukSet 2015



9

ValTakunnalliseT TapahTumaT

Suomen Ladun valtakunnalliset ta-
pahtumat tarjoavat lajin harrastajille 
kohtaamispaikan ja saavat mukaan 
uusia osallistujia. Hyvin järjestetty valta-
kunnallinen tapahtuma tuo järjestävälle 
yhdistykselle paikallista ja jopa valtakun-
nallista näkyvyyttä, mahdollisia uusia 
yhteistyökumppaneita, lisätienestejä ja 
parhaimmillaan uusia jäseniä. Tuemme 
niin valtakunnallisia kuin paikallisiakin 
tapahtumia, joissa latuyhdistykset ovat 
järjestäjinä.

Suomen Latu myöntää vuosittain 
SM-kilpailujen järjestämisoikeudet avan-
touinnin, erävaelluksen, erämelonnan 
ja lumenveiston SM-kilpailuille ja tukee 
tapahtumia järjestäjien kanssa tehtävän 
sopimuksen mukaisesti. Jään- ja hiekan-
veiston SM-kisat myönnetään, mikäli   
niille löydetään järjestäjät syksyn 2014 
aikana.

Suomen Ladulla ja sen jäsenyhdistyk-
sillä on vuonna 2015 kolme YHDESSÄ-
päivää, joissa jäsenyhdistykset järjestävät 
teeman mukaisia tapahtumia omilla 
alueillaan. Suomen Latu vastaa tapahtu-
mien valtakunnallisesta viestinnästä sekä 

auttaa yhdistyksiä sisältöjen tuotannossa 
ja lähettää sopivaa materiaalia. Päivät 
ovat:

YHDESSÄ pyöräillen 16.5.2015 (Lii-
ku terveemmäksi -päivä): Latuyhdistyk-
set järjestävät pyöräilytapahtumia omilla 
paikkakunnillaan. Suomen Latu haluaa 
korostaa päivän retkeilyllistä puolta, 
jolloin maisemat, retkieväät, tauot ja riit-
tävän leppoisa vauhti, tuovat mukanaan 
uusia osallistujia. Lisäksi kartoitetaan 
mahdollisuuksia järjestää valtakunnalli-
nen Pop-up pyöräilypäivä, jolloin kuka 
tahansa voi järjestää pyörähuollon, tek-
niikkaradan tai pyöräretken.

YHDESSÄ retkelle 29.8.2015 (Suo-
men Luonnon päivä): Suomen Latu kan-
nustaa jäsenyhdistyksiään järjestämään 
erityisesti perheille ja lapsille suunnattuja 
retkiä ja tapahtumia sekä tukee järjestäjiä 
Muumien retkeilykoulun ideoilla ja ma-
teriaaleilla. Suomen Latu viestii ja mark-
kinoi tapahtumia.

YHDESSÄ talviuintikauden avajaiset 
10.–11.10.2015: Suomen Ladun jäsenyh-
distykset järjestävät talviuintipaikoillaan 
kaikille avoimia tapahtumia, joissa ta-

voitteena on käynnistää talviuinnin uusi 
kausi sekä tutustua ensikertalaisena tal-
viuintiin. Yhdistykset pitävät yleisiä in-
fotilaisuuksia ja uimaan pääsee ohjatusti. 
Tapahtumansa ilmoittaneet yhdistykset 
saavat järjestämisen avuksi Suomen La-
dun materiaalipaketin. 

tapahtumatiedotuS

Suomen Ladun tapahtumatiedotuksen 
ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suo-
men Ladun jäsenet ja jäsenyhdistykset. 
Valikoiduissa tapahtumissa tavoitellaan 
medianäkyvyyden ja mainonnan avulla 
myös suuremman yleisön huomiota. 
Kaikista vuoden 2015 tapahtumista laa-
ditaan viestintäsuunnitelmat ja -budjetit. 
Suomen Ladun uudistettua sähköistä 
tapahtumakalenteria markkinoidaan 
yhdistyksille ja suomalaisille.
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ValTakunnalliseT TapahTumaT

Lumenveiston SM-kilpailut 27.2.–1.3.2015 Mäntyharju
Avantouinnin SM-kilpailut 6.-8.3.2015  Oulu 
Lumenveiston SM-kilpailut avoinna
Valtakunnallinen Laturetki  & 60. 
Napapiirin hiihto

14.3.2015  Rovaniemi

Lumikenkäilyn SM-kilpailut 7.2.2015  Kiilopää
YHDESSÄ pyöräillen 16.5.2015
31. Suomi Meloo 6.-12.6.2015 Lappeenranta-Helsinki 

Helsinki Nordic Walk elokuu Helsinki
Erämelonnan SM-kilpailut avoinna
Suomen luonnon päivä & YHDESSÄ 
retkelle

29.8.2015

Töölönlahden Kuutamouinti avoinna Helsinki
Erävaelluksen SM-kilpailut 18.–20.9.2015 Uusimaa
YHDESSÄ Talviuintikauden avajaiset 10.–11.10.2015

valtakunnalliSet tapahtumat 2015
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lasTen ja perheiden ToiminTa
muumien ulkoilukoulut 

Muumien ulkoilukoulut jaetaan Muumi-
en hiihto-, lumikenkäily- ja retkeilykou-
luihin, jotka mahdollistavat ympärivuoti-
sen ulkoilun muumihahmojen innoitta-
mana. Vuonna 2015 viestimme Muumien 
ulkoilukouluista ja kannustamme laajen-
tamaan olemassa olevaa toimintaa katta-
maan kaikki vuodenajat.

Suomen Ladun ulkoilukalenterin 
teema on vuonna 2015 Muumien ul-
koilukoulu. Vuonna 2014 käynnistetty 
kurssiuudistus saatetaan loppuun. Muu-
mien ulkoilukouluja toteuttavat Suomen 
Ladun jäsenyhdistykset, päivähoito ja 
koulut, kunnat sekä erilaiset seurat ja yh-
distykset. Suomen Latu tukee toimintaa 
järjestämällä ohjaajakoulutuksia ja tuot-
tamalla materiaalia. Jäsenyhdistyksillä 
on mahdollisuus vuokrata ulkoilukouluja 
varten muumipukua.

Muumien ulkoilukoulujen ohjaa-
jakoulutuksia on vuonna 2015 tarjolla 
kaikille avoimina sekä tilauskursseina. 
Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi, 

Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi 
kasvatusalan henkilöstölle, Retkihemulit-
teemakurssi, Muumien lumikenkäilyn 
ohjaajakurssi ja Muumien retkeilykou-
lun ohjaajakurssi toteutetaan avoimina 
ja Muumien hiihtokoulun päivityskurssi 
ainoastaan tilauskurssina.

Muumien hiihtokoulussa lapset oppi-
vat leikinomaisesti hiihtotaitoja ja saavat 
monipuolista liikuntaa ja talvisia luonto-
elämyksiä. Kouluttajille järjestetään vuo-
sittain tapaaminen, minkä lisäksi heille 
lähetetään vähintään kaksi kouluttajakir-
jettä.

Muumien lumikenkäilykoulussa lap-
set ja perheet oppivat leikin kautta lumi-
kenkäilyn perustaitoja ja liikkuvat talvi-
sessa luonnossa. Kouluttajille järjestetään 
tapaaminen sekä lähetetään vähintään 
kaksi kouluttajakirjettä. Lumikenkäilyn 
SM-kilpailujen yhteydessä esitellään ja 
markkinoidaan Muumien lumikenkäily-
koulua.

Uuden Muumien retkeilykoulun 
kautta harjoitellaan retkeilytaitoja ja in-
nostetaan muumihahmojen avulla lapsia 

ja perheitä liikkumaan luonnossa sulan 
maan aikana.

Muumien retkeilykouluja järjestetään 
yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa osa-
na Suomen Ladun Yhdessä retkellä -päi-
vää/Suomen luonnon päivää 30.8.2015.
Keväällä 2015 järjestetään Muumien ret-
keilykoulun kouluttajakoulutus. 

metSämörri

Metsämörri on satuhahmo, joka joh-
dattaa lapset luontoon sadun ja leikin 
keinoin.

Metsämörrin koulutusvalikoimas-
sa ovat Metsämörriohjaajan perus- ja 
päivityskurssi sekä Metsänuppuset ja 
-myttyset ja Eskarilainen mörrimetsäs-
sä -teemakurssit, joita toteutetaan sekä 
avoimina että tilauskursseina.

Osana järjestön koulutusuudistusta 
uudistuu Metsämörriohjaajan jatko-
kurssi, josta muodostetaan kaksi erillistä 
kurssia. Toinen näistä on Metsämörrin 
ystävät -teemakurssi, jota suunnittelee 
erillinen työryhmä ja josta vuonna 2015 
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toteutetaan pilottimuotoisia kursseja. 
Toinen on Retkeilytaitokurssi, jota ke-
hitetään osana retkeilyn koulutuksia. 
Nykyistä Metsävaeltajan ohjaajakurssia 
toteutetaan ainoastaan tilauskurssimuo-
toisena.

Kouluttajille järjestetään tapaami-
nen ja heille lähetetään vähintään kaksi 
kirjettä. Kouluttajakoulutus järjestetään 
yhdessä Finlands Svenska Idrott rf:n 
kanssa.Toimintaa tukevaa materiaalia 
ylläpidetään ja kehitetään. Tietoa Met-
sämörristä välitetään kaikille avoimessa 
Metsämörri-klubissa, jossa julkaistaan 
kaksi klubikirjettä. Ohjaajille tarjotaan 
kehittymisen väylää Meillä on Metsä-
mörri -laatutunnuksen avulla. Laatu-
tunnusjärjestelmää ylläpidetään yhdessä 
Finlands Svenska Idrott rf:n, Metsämör-
riohjaajat ry:n ja Luonnossa kotonaan 
ry:n kanssa.

Metsämörriohjaajat ry:n kanssa teh-
dään tiivistä yhteistyötä. Maaliskuussa, 
kansainvälisenä metsien päivänä, vie-
tetään Puun päivää yhteistyössä Met-
sämörriohjaajat ry:n, Finlands Svenska 
Idrott rf:n ja Suomen Metsäyhdistyksen 
kanssa. Verkostomaista yhteistyötä 
tehdään Metsän oppimispolku -ohjaus-
ryhmän, Ympäristökasvatuksen Pyöreän 
Pöydän ja Varhaiskasvatuksen liikkumis- 
ja hyvinvointiverkoston (Valo ry) kanssa.

luonnoSSa kotonaan

Luonnossa kotonaan (LK) on varhais-
kasvatuksessa ja koululaisten iltapäivä-
toiminnassa toteutettava toimintamalli, 
jossa keskeistä on ulkoilmaelämä, leikki 
ja liikkuminen luonnossa. LK on kiiree-
töntä yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä. 
Toiminnan perustana ovat näkemys 
aktiivisesta ja liikkuvasta lapsesta sekä 
kestävän kehityksen arvot.

Vuosina 2013–2014 LK-toimintamal-
lia arvioitiin ja arvioinnin perusteella 
rakennettiin uusi malli. Vuosi 2015 on 
uuden mallin lanseerausta. Mallista vies-
titään järjestön omilla viestintäkanavilla 
sekä sidosryhmien ja yhteistyökump-
paneiden kanavilla. Viestintä kohden-
netaan erityisesti varhaiskasvatuksen 
toimijoille ja koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoimintaa toteuttaville tahoille. 
Toimintaa esitellään Ympäristökasva-
tuspäivillä Helsingissä marraskuussa. 
Tavoitteena on, että vuoden 2015 lopussa 
LK-toimipaikkoja on 20. Vanhoja ja uu-
sia toimijoita perehdytetään toimintaan, 
hakemukset ja raportit vastaanotetaan.

LK-työryhmä jatkaa yhdessä keskus-
järjestön kanssa uuden mallin mukaisten 
sisältöjen ja materiaalien tuottamista. 
LK-peruskurssista toteutetaan kaksi 
pilottimuotoista kurssia. Lisäksi järjeste-
tään verkostotapaaminen. LK-jatkokurs-
sin ja/tai -teemakoulutusten suunnittelu 
ja kouluttajakoulutus käynnistetään. LK 

ry:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 
Toimintaan on haettu säätiöpohjaista 
lisärahoitusta.

avaimet  luontoon

Avaimet luontoon -ohjaajakurssi on 
suunnattu aamu- ja iltapäivätoimijoille 
ja tavoitteena on innostaa ohjaajat siirtä-
mään kerhotoimintaa ulos lähiluontoon. 
Avaimet luontoon -ohjaajakurssia järjes-
tetään avoimena ja tilauskurssina sekä 
Suomen Ladun että liikunnan aluejärjes-
töjen toimesta.

Avaimet luontoon -kurssi on myös 
osana Urheiluopisto Kisakeskuksen maa-
hanmuuttajille suunnattua ”Luontolii-
kunta osana monikulttuurista liikuntaa” 
-hanketta. Kurssi toteutetaan Kisakes-
kuksessa toukokuussa.

luokaSta luontoon -hanke 

Luokasta luontoon -hanke on aloitettu 
elokuussa 2014 ja se jatkuu 31.5.2015 
saakka. Hankkeelle haetaan jatkoa 
31.5.2016 saakka. Hankkeella luodaan 
luontoliikunnan malleja 1.-4.- luokka-
laisten opetukseen sekä kootaan materi-
aalipankkia, jota koulut voivat hyödyntää 
uutta opetussuunnitelmaa jalkauttaes-
saan.

Avaimet luontoon -ohjaajakoulutuk-
sen jatkokehittäminen on osa hanketta. 
Avaimet luontoon - koulutuksen pohjalta 
luodaan tiivis käytännönläheinen koulu-
tus, joka soveltuu koulujen kerhotoimin-
nan ohjaajille.

Jäsenyhdistysten kanssa toteutetaan 
Retkeilykummitoimintaa, jonka pääasi-
allisena tehtävänä on asiantuntemuksen 
sekä luonto- ja ulkoiluinnostuksen vie-
minen koulujen toimintaan.

 Jäsenyhdistysten lasten, nuorten ja 
perheiden verkosto

Vuonna 2014 perustetun verkos-
ton toiminta jatkuu ja laajenee lasten 
ja nuorten toimikunnan ohjaamana, 
toimikunnan ja verkoston itsensä edel-
lisenä vuonna tekemien suunnitelmien 
pohjalta. 

 
anGry birdS –talviliikunta

Angry Birds -talviliikunnan kehittämi-
nen jatkuu edellisen vuoden pilotoinnin 
pohjalta ja Rovion kanssa tehdyn yhteis-
työsopimuksen mukaisesti. Tavoitteena 
on luoda 6–10 -vuotiaita lapsia innostava 
vauhdikas tapa liikkua talvella, erityisesti 
hiihtäen. Toiminnan kehittämiselle hae-
taan hankeavustusta Opetus- ja kulttuu-
riministeriöstä.

kursseja osallistujia
Metsämörriohjaajan peruskurssi 21 315
Metsänuppuset ja -myttyset -teemakurssi 4 60
Eskarilainen mörrimetsässä -teemakurssi 4 60
Metsämörrin ystävät -teemakurssi 2 30
Avaimet luontoon -ohjaajakurssi 3 45
Luonnossa kotonaan -peruskurssi 2 30
Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi 2 30
Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi kasvatusalan 
ammattilaisille

3 45

Retkihemulit-teemakurssi 1 15
Muumien lumikenkäilykoulun ohjaajakurssi 3 45
Muumien retkeilykoulun ohjaajakurssi 6 90
Metsämörrin kouluttajakoulutus 1 15
Muumien retkeilykoulun kouluttajakoulutus 1 15
Luonnossa kotonaan -kouluttajakoulutus 1 10
Metsämörrikouluttajien täydennyskoulutus 1 15
Luontoliikuntaa koulujen kerhotoimintaan -koulu-
tus (Luokasta luontoon -hanke) 

4 80

Retkeilykummikoulutus 2 30
Melontakurssi nuorille 1 10
Yhteensä 62 940

laStentoiminnan koulutukSet 2015
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palVeluT jäsenyhdisTyksille
Suomen Latu on noin 220 jäsenyhdis-
tyksen liitto ja keskusjärjestön tehtävänä 
on palvella jäsenyhdistyksiään monin eri 
tavoin. Yhdistyksille vuonna 2014 tehdyn 
palvelukyselyn pohjalta tarjontaa kehite-
tään edelleen. 

ankkuri 

Jäsenrekisterissä eli Ankkurissa jäsenyh-
distykset pääsevät itse selaamaan oman 
yhdistyksensä jäsenten tietoja ja teke-
mään erilaisia jäsenlistauksia tai tulosta-
maan osoitetarroja. Jäsenrekisteriä ylläpi-
detään entiseen tapaan; kaikki muutokset 
jäsenyyksiin ja jäsenten yhteystietoihin 
tehdään Suomen Ladun toimistolla. Jä-
senrekisterin yhdistyskäyttäjille järjes-
tetään kevätliittokokouksen yhteydessä 
Ankkuri-koulutusta. Käyttäjille on laadit-
tu uudistettu käyttöohje käytön tueksi.

järjeStötoiminnan koulutuk-
Set Sekä makSuttomat ohjaa-
jakoulutukSet

Luottamushenkilöiden koulutuspäivä pi-
detään maaliskuussa Hämeen latualueella 
ja Uudenmaan latualueella. OK-opinto-
keskuksen Ryhdistä yhdistystä –verkko-
kurssia tarjotaan myös latuyhdistysten 
luottamushenkilöille.

Latuyhdistykset saavat vuonna 2015 
lähettää maksutta kaksi edustajaansa 
Suomen Ladun ohjaajakoulutuksiin.  Tä-
män järjestelyn toivotaan antavan entistä 
useammalle yhdistykselle mahdollisuu-
den kouluttaa ohjaajia ja saada uutta toi-
mintaa yhdistyksiin. 

liittokokoukSet 

Keskusjärjestön vuosikokoukset ovat tär-
keitä koulutuksen ja kohtaamisen paik-
koja. Kevätkokous järjestetään yleensä 
Etelä-Suomessa, syyskokouspaikkakun-
nan kierrellessä ympäri Suomea.

18.–19.4. Kiljavanranta Oy, Nurmijärvi
17.–18.10. Hämeen latualueella

jäSenhankinta

Jäsenhankintaa tehostetaan ja sitä teh-
dään yhdessä paikallisyhdistysten kans-
sa. Laaja jäsenkunta pitää Suomen Ladun 
merkittävänä ja virkeänä kansalaisten 
liikuttajana. Suomen Ladun tavoitteena 
on säilyttää kokonaisjäsenmäärä 78 000 
jäsenessä. 

Suomen Latu järjestää avoimen jä-
senhankintakoulutuksen, jonka kautta 
saadaan jäsenhankkijoita eri tapahtumis-
sa käytettäväksi.

Hanki jäsen -kampanjaa jatketaan. 
Kampanjassa tarjotaan vaihtuvia lahjoja 
jäsenhankkijoille. 

Toteutetaan myös valtakunnallisia 
kampanjoita sosiaalisen median avulla: 
tuotetaan video Suomen Ladun jäsenyy-
destä ja kampanjoidaan juhlapäivien yh-
teydessä Suomen Ladun lahjajäsenyyttä.

Syksyllä markkinoidaan opiskelija-
jäsenyyttä oppilaitoksissa yhteistyössä 
opiskelijoiden liikuntajärjestöjen ja pai-
kallisten latuyhdistysten kanssa.

Jatketaan suoramarkkinointikampan-
joita sekä järjestetään yhdessä paikallis-
yhdistysten kanssa jäsenhankintakam-

panjoita retkimyymälöissä. 
Pilotoidaan ravintolapäivän yhte-

ydessä jäsenhankintakampanja, jonka 
yhteydessä on tarjolla nokipannukahvia 
ja tikkupullaa.

jäSenedut

Suomen Latu hakee aktiivisesti uusia jä-
senetuja tarjoavia kumppaneita. Haetaan 
ensisijaisesti jäsenetuja, jotka edistävät ja 
tukevat liikunnallista elämäntapaa.

yhdiStySvierailut 

Paikallistoiminnan vahvistamiseksi Suo-
men Latu aloitti yhdistysvierailujen sar-
jan vuonna 2012 tavoitteenaan vierailla 
kaikkien latuyhdistysten luona vuoteen 
2016 mennessä. Vuonna 2015 vuorossa 
ovat Keski-Suomen ja Hämeen latualu-
een yhdistykset. 

tapahtumatuki yhdiStykSille 

Suomen Latu tuottaa paikallisyhdistyk-
sille tapahtumamarkkinointi- ja jäsen-
hankintamateriaalia, jotka helpottavat la-
tutoiminnan esittelemistä ja luovat koko 
järjestölle yhtenäisen ja tunnistettavan il-
meen. Tapahtumamarkkinointi- ja jäsen-
hankintamateriaalia ovat mm. messutis-
kit, beach-flagit ja banderollit. Tapahtu-
mamarkkinoinnin päätavoite on uusien 
jäsenten hankkiminen. Tapahtumamark-
kinoinnin tulosten seurantaa kehitetään. 
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palVeluT jäsenyhdisTyksille

kehittämiStuki  

Suomen Latu tukee 1-2 paikallista yhdis-
tystä kokeilemaan ja kehittämään uusia 
toimintamuotoja, ulkoiluolosuhteita, la-
jeja, lajikoulutuksia ja tapahtumia omalla 
alueellaan. Tuettavien kokeiluiden valin-
takriteerit ovat seuraavat: 

• Kokeilu on monistettavissa helposti 
muille lajiyhdistyksille

• Kokeiltava toimintamuoto liikuttaa 
suuria massoja tai sillä on selkeää 
potentiaalia liikuttaa suuria massoja. 

• Kokeilussa on mukana mielellään 
myös muita latuyhdistyksiä ja/tai 
ulkopuolisia toimijoita.

Suomen Latu myöntää jäsenyhdistyksil-
leen avustuksia ikäihmisten liikuttami-
seen tähtääviin hankkeisiin. Avustuksen 
voi saada yhdistys, joka käynnistää tai 
kehittää ikäihmisille suunnattua liikun-
nallista latutoimintaa.

jäSenyhdiStySvieStintä 

Suomen Latu viestii jäsenyhdistyksilleen 
monikanavaisesti: Liikuttaja-lehden, yh-
distystiedotteen, Latu & Polku -lehden, 
sähköpostin ja verkkosivujen kautta. Jä-
senyhdistysviestintää kehitetään vuonna 
2015 tekemällä selvitys siitä, kuinka kes-
kusjärjestön viestintä tavoittaa jäsenyh-
distysten aktiivit.

Liikuttaja on Suomen Ladun jäsenyh-
distysten luottamushenkilöille suunnattu

tiedotelehti. Vuonna 2015 lehti ilmes-
tyy neljä kertaa. Selvitetään Liikuttajan 
lähettämistä vastaanottajille Latu & Polku 
-lehden mukana.

Sähköinen yhdistystiedote lähetetään 
11 kertaa vuodessa jäsenyhdistysten ak-
tiiveille. Sähköisellä yhdistystiedotteella 
pyritään vähentämään sähköpostin mää-
rää ja parantamaan viestintää keskusjär-
jestön ja jäsenyhdistysten välillä.

Jäsenyhdistyksille järjestetään vies-
tintäkoulutusta sosiaaliseen mediaan ja 
verkkoviestintään liittyvissä aiheissa. 

Ulkoilukalenteri julkaistaan Latu & 
Polku -lehden yhteydessä syksyllä. Ka-
lenteriin on koottu mm. jäsenyhdistysten 
ulkoilutapahtumia ympäri Suomen.

vuokrakohteet 

Suomen Latu Akumaja on eräretkeilyn 
keskus Paistuntureiden erämaa-alueen 
rajalla. Akumaja sijaitsee Karigasniemellä 
Akujoen varrella, 3,5 kilometriä lähim-
mästä tiestä. Majoitustilaa on yhteensä 
noin 18 henkilölle. Päärakennuksen li-

säksi käytettävissä on Dominickin mök-
ki (6 hlöä) ja rantasauna. Kohteessa on 
aurinko- ja tuulienergialla toimiva säh-
kövalo, kaasulla toimiva keittiö, takka ja 
kamina. Akumajalla ja Dominickin mö-
kissä on yhteiset ulkohuoneet ja yhteinen 
sauna. Vuonna 2015 Akumajalla tehdään 
halkoliiteriin uusi lattia, lisätään alueelle 
yksi puucee ja toteutetaan imeytysken-
tälle perushuolto. Dominickin mökillä 
tehdään tarpeelliset siivous- ja huoltotoi-
menpiteet.

Suomen Latu omistaa viisi 1/6-osuut-
ta Sastamalan kunnan Ellivuoren Satu-
niemi -nimisestä lomakohteesta.  Nämä 
mökit ovat jäsenyhdistysten ja jäsenten 
varattavissa Suomen Ladun kautta. Mökit 
ovat Ellivuoren hotellin kupeessa upean 
vesistön rannalla. Ellivuori on melojille 
ihannekohde, jossa voi majoittua muka-
vasti ja meloa historiallisissa maisemissa.

Kiilopäällä sijaitsevat Outaladun lo-
maosakkeet siirretään varattavaksi Kii-
lopään online-varausjärjestelmän kautta. 
Yhdistyksille annetaan käyttöön varaus-
koodi, jolla he saavat alennuksen varauk-
sesta.

jäSenkySelypalvelu 

Yhdistyksen jäsenten palvelemiseksi, pi-
tää sen hallituksen/johtokunnan tietää 
mitä jäsenistö ajattelee yhdistyksen toi-
minnasta.  Suomen Ladun jäsenkyselyssä 
on valmiiksi luodut, jäsenyhdistyksille 
sopivat kysymykset, jotka jäsenet löytävät 
sähköisen linkin kautta. Kyselyn sulkeu-
duttua yhdistys saa kyselyn tulokset itsel-
leen jatkotoimenpiteitä varten.

kuntomittari & vertaiSlatu-
laiSet 

Järjestötoimikunnan kehittämä Kunto-
mittari on 30 kysymyksen lomake, jonka 
täyttämällä yhdistys voi löytää omat vah-
vuutensa ja kehityskohteensa itse arvioi-
den. Kuntomittarikysymysten avulla yh-
distykset määrittävät yhdistyksensä tilan 
ja lähtevät sen jälkeen kehittämään toi-
mintaansa valituilla osa-alueilla yhdessä 
kokeneen vertaislatulaisen avustuksella.  
Koulutettuja vertaislatulaisia on kuusi. 

vakuutuS 

Suomen Ladun jäsenet ja jäsenyhdistys-
ten toimintaan osallistuvat alle 75-vuoti-
aat kuuluvat keskusjärjestön tapaturma-
vakuutuksen piiriin. Lisäksi jäsenyhdis-
tysten järjestämät toimintasuunnitelmiin 
kirjatut tapahtumat kuuluvat keskusjär-
jestön vastuuvakuutuksen piiriin. 

latualuetoiminta 

Latuyhdistykset jakautuvat kahdeksaan 
epäviralliseen latualueeseen, jotka ovat: 
Lappi, Oulu, Keski-Suomi, Savo-Karjala, 
Häme, Kymi-Vuoksi, Uusimaa ja Lou-
nais-Suomi. Suomen Latu pitää aluetoi-
mintaa tärkeänä ja toivoo, että yhdistykset 
osallistuisivat siihen aiempaa enemmän. 
Siksi aluetoimintaa tuetaan taloudellisesti 
korvaamalla matkakulujen lisäksi sellai-
sia kuluja, jotka tukevat yhteistoimintaa 
(esim. lentopallo- tai muiden lajien tur-
naukset, yhteiset retket, lajikokeilut tai 
lajeihin tutustumiset). 

Toimintavuodelle 2015 suunnitellaan 
uusia aluetoimintaa entistä enemmän 
tukevia (mm. palkitsemiseen, motivoin-
tiin ja viestintään) liittyviä toimenpiteitä. 
Näitä ovat muun muassa alueyhdyshen-
kilöiden koulutuspäivät, joita toiminta-
vuonna järjestetään kaksi: Keski-Suomen 
latualueella sekä toinen yhdessä järjestö-
toimikunnan kanssa. 

Alueet kokoontuvat vuosittain alueen 
syyskokoukseen. Kokouksessa suunnitel-
laan alueen seuraavan vuoden toimintaa 
ja käydään läpi Suomen Ladun toiminta-
suunnitelman painopisteet. 

anSiomerkit ja muut palkinnot 

Tunnustuksena Suomen Ladun tai sen 
jäsenyhdistyksen toiminta-ajatuksen 
toteuttamisesta sekä järjestö- ja talkoo-
työstä, Suomen Ladun hallitus myöntää 
ansiomerkkejä ja muita palkintoja.

muu järjeStötoiminta

Suomen Ladun järjestötoimikunnan teh-
tävänä on mm. koordinoida ja kehittää 
strategian ”vahvaa paikallistason toimin-
taa”, tukea yhdistyksiä ja edistää uusien 
yhdistysten perustamista, vahvistaa ny-
kyisten jäsenyhdistysten toimintaedel-
lytyksiä sekä kehittää aluetoimintaa ja 
suunnitella liittokokouksien sisältöä. 

Suomen Ladun 80-vuotishistoriikin 
valmistelu aloitetaan kokoamalla työryh-
mä ja tekemällä hankesuunnitelma.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 
Suomen Punaisen Ristin koordinoima 
50:n järjestön ja yhteisön yhteenliittymä, 
jonka vapaaehtoiset hälytysryhmät autta-
vat viranomaisia pelastustehtävissä. Use-
at latuyhdistykset ovat mukana Vapepan 
toiminnassa.
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edunValVonTa
ja ulkoilun olosuhdeTyö

Suomen Latu seuraa ulkoilun olosuhtei-
siin ja ulkoilumahdollisuuksiin vaikut-
tavaa valtakunnallista lainsäädäntöä ja 
poliittisia ohjelmia. Keskusjärjestö tekee 
edunvalvonnassa yhteistyötä muiden toi-
mijoiden kanssa.

 Suomen Latu edistää metsien virkis-
tyskäyttöä ja luontoympäristössä tapah-
tuvaa liikuntaa ja viestii luonnon fyysisis-
tä ja psyykkisistä hyvinvointivaikutuksis-
ta. Tavoitteena on, että lapsille ja aikuisille 
kehittyy elämänmittainen luontosuhde, 
joka kannustaa ulkoilemaan.

Suomen Ladun asiantuntijuus syntyy 
osaamisen ja aktiivisen tiedottamisen 
kautta. Vuonna 2015 Suomen Latu pa-
nostaa vaikuttamistyön ja asiantuntijuu-
den näkyvyyden lisäämiseen mm. kes-
kustelun avauksilla. 

edunvalvonta

Merkittäviä valtakunnallisia edunvalvon-
nan aihekokonaisuuksia ovat mm. joka-
miehenoikeudet, kansallispuistojen vir-
kistyskäyttö, matalan kynnyksen liikun-
nan edistäminen, metsien virkistyskäyttö 
ja tiettyjen ulkoilulajien olosuhteet.

Vuonna 2015 Suomen Latu edistää 
retkeilyalueiden ulkoilumahdollisuuksia, 
selvittää ulkoilulain soveltamista yhdes-
sä ympäristöministeriön kanssa ja tekee 
eduskuntavaaleihin liittyvää vaikuttamis-
työtä. 

Suomen Latu jatkaa kansallisen met-
säneuvoston jäsenenä ja sihteeristössä ja 
lähtee mukaan FSC-metsäsertifiointiin.

 Metsähallituslakia uudistetaan. Suo-
men Latu valvoo uudistustyössä ulkoi-
lijoiden etuja ja pyrkii varmistamaan, 
etteivät luonnon virkistyskäytön mahdol-
lisuudet tai palvelut kavennu uudelleen-
organisoinnin myötä.

vaikuttamiSvieStintä

Suomen Ladun vaikuttamisviestintää ke-
hitetään tehostamalla tiedotusta. Vaikut-
tamisviestinnässä huomioidaan erityises-
ti kevään eduskuntavaalit. 

Lanseerataan edunvalvonnallinen ra-
dio-kampanja teemalla “Ulkoile henkesi 
edestä”. Tavoitteena on saada kansalaiset 

huomioimaan arkiliikunnan tärkeys ja 
länsimaisen elämäntavan rappioittava 
vaikutus: vähäinenkin liikunta pidentää 
elinikää!

 
kanSainvälinen ulkoilun 
edunvalvontatyö

Suomen Latu on liittynyt eurooppalaiseen 
ulkoiluverkostoon ENOS:iin (European 
Network of Outdoor Sport). Verkostosta 
tavoiteltavat hyödyt Suomen Ladulle ovat

1)     Ulkoilutiedon välittyminen Eu-
roopan alueelta Suomeen.

2)     Mahdollisten ulkoiluun liittyvien 
EU-hankkeisiin osallistumisen ja rahoi-
tuksen helpottuminen

3)     Suomen Latu saa edunvalvonnal-
lista tukea verkostolta omien paikallisten 
tavoitteiden edistämiseen.

Suomen Latu on hakenut ENOS:in 
kanssa useampivuotista EU-hanketta, 
jonka tarkoituksena on käynnistää eu-
rooppalaisten ulkoilujärjestöjen yhteinen 
toiminta. 

Pohjoismainen ulkoiluverkosto 
(NON eli Nordic Outdoor Network) 
kokoontuu kaksi kertaa vuosittain edis-
tämään yhteispohjoismaisia ulkoiluun 
liittyviä asioita ja välittämään tietoa ul-
koilusta eri pohjoismaiden välillä. 

lajeihin liittyvä oloSuhdetyö

Liikuntalajeihin liittyvän olosuhdetyön 
nostot vuonna 2015 ovat hiihtoharras-
tuksen edistäminen koko kansan ulkoi-
lulajina ja maastopyöräilyyn liittyvä olo-
suhdehanke (aloitettu hankerahoituksella 
2014). Hankerahoituksen ja yhteistyön 
toteutuessa käynnistetään avantouinti-
paikkojen turvallisuusasioiden päivitys, 
matkaluisteluratojen perustamis- ja yl-
läpito-ohjeiden koonti sekä frisbeegolf-
harrastuksen ja -olosuhteiden edistämi-
nen kunnissa. 

jokamiehenoikeudet 
 
Suomen Latu viestii jokamiehenoikeuk-
sien merkityksestä luonnossa oleskelun 
ja liikkumisen tärkeimpänä mahdollista-
jana. Järjestö on asiantuntija jokamiehe-
noikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Suo-

men Latu osallistuu yhdessä ulkoilufoo-
rumin kanssa Suomen luonnon päivään 
jokamiehenoikeuteen liittyvällä aiheella. 

 Vuonna 2015 Suomen Latu pitää 
pyynnöstä jokamiehenoikeuksista koulu-
tuksia ja seminaarialustuksia jäsenjärjes-
töille ja ulkopuolisille tahoille. 

 Rahoituksen toteutuessa Suomen 
Latu tekee 2-3 lyhyttä opetusvideota jo-
kamiehenoikeuksista. Videot viedään 
Suomen Ladun sivuille ja linkitetään 
YouTubeen. Vuoden 2015 aikana selvi-
tetään myös, mitä muita jokamiehenoi-
keushankkeita voidaan viedä eteenpäin 
vuonna 2016.

ulkoilun oloSuhdeverkoSto

Suomen Ladun perustama, paikallisiin 
ulkoiluolosuhteisiin keskittyvä olosuhde-
verkosto kokoontuu vuonna 2015 kevät-
liittokokouksen yhteydessä. Tavoitteena 
on jakaa tietoa, verkostoitua ja kouluttaa 
olosuhdeverkoston jäseniä, jotta he sai-
sivat valmiudet ottaa kantaa ja vaikuttaa 
paikallisiin olosuhdeasioihin. 

ulkoilureittien vaativuuS-
luokittelu

Suomen Latu kouluttaa ulkoilureittien 
vaativuusluokittelijoita. Latu välittää luo-
kittelijoita niitä tarvitseville reitinpitäjille. 

ulkoilun pyöreä pöytä 

Suomen Latu käynnistää uuden, ulkoilun 
olosuhdetyötä tukevan verkoston, Ul-
koilun pyöreän pöydän. Ulkoilun pyöreä 
pöytä kutsutaan kokoon vähintään kerran 
vuodessa jonkin ajankohtaisen teeman 
pariin. Aiheesta, alustajista ja kulloinkin 
kokoon kutsuttavista osallistujista päättää 
Suomen Ladun organisoima sihteeristö.
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ulkoinen ViesTinTä ja -yhTeisTyö 
liikunnan edisTämiseksi 

ulkoinen vieStintä 

Latu & Polku on Suomen Ladun jäsenleh-
ti, joka ilmestyy vuonna 2015 viisi kertaa. 
Lehden vuonna 2014 lanseerattua verk-
koversiota kehitetään siten, että jatkossa 
jäsenet voisivat saada halutessaan pa-
perisen lehden tilalle sähköisen lehden. 
Lehden mainosmyynti, kuvienkäsittely ja 
taitto on ulkoistettu.

Suomen Ladun uutiskirje on suunnat-
tu järjestön toiminnasta kiinnostuneille. 
Vastaanottajista noin puolet on Suomen 
Ladun jäseniä. Uutiskirje ilmestyy vuon-
na 2015 yhteensä 11 kertaa.

Suomen Ladulle tehdään esittelyvi-
deo, jota käytetään erityisesti myös Suo-
men Ladun koulutuksissa. 

Suomen Ladun 2014 uudistettuja 
verkkosivuja kehitetään edelleen. Sivujen 
tavoitteena on saavuttaa ja saada osallis-
tumaan Suomen Ladun toimintaan sekä 
nykyisiä jäseniämme että muita suoma-
laisia.

Suomen Ladun Facebook-sivulla 
viestitään ulkoilullisesta elämäntavasta 
kaikille suomalaisille. Facebookia käyte-
tään myös vaikuttamisviestinnän kanava-
na, jolloin Suomen Ladun ajamille asioil-
le perustetaan omia lyhytkestoisia sivuja. 
Suomen Ladulle avataan Twitter-tili, jon-
ka kautta osallistutaan yhteiskunnalliseen 

keskusteluun. Suomen Ladun YouTube-
kanavalle tuotetaan kaksi lajivideota vuo-
den aikana.

valo ry 

Valo ry on merkittävä vaikuttaja valta-
kunnallisissa liikunta-asioissa. Suomen 
Ladun toimisto sijaitsee Pasilassa Valo 
ry:n edelleen vuokraamissa tiloissa. Suo-
men Latu tekee Valon kanssa toiminnal-
lista yhteistyötä mm. lasten ja aikuisten 
harrasteliikunnan edistämiseksi, mutta 
ei ole vielä tehnyt päätöstä Valo ry:hyn 
liittymisestä. Lähtökohtaisesti Suomen 
Latu haluaa liittyä yhteiseen liikunnan ja 
urheilun katto-organisaatioon heti, kun 
yhteistyöstä saatava hyöty auttaa Suomen 
Latua selviytymään omista tehtävistään 
pitkällä aikavälillä nykyistä paremmin.

Liittymispäätökseen vaikuttaa Valo 
ry:n kyky edistää kunto- ja terveyslii-
kunnan toimijoiden etuja tasa-arvoisesti 
muiden jäsenten kanssa. Suomen Latu 
seuraa liikunnan ja urheilun organisoi-
tumiseen liittyvää tilannetta ja pyrkii 
vaikuttamaan että Valo ry ottaa matalan 
kynnyksen liikuttamisen yhdeksi opera-
tiiviseksi tukijalakseen myös resursseissa. 

Päätökseen vaikuttaa lisäksi tapa, jol-
la Valo ry ja sen kumppanit organisoivat 
alueellisen toimintansa tukemaan valta-
kunnallisten matalan kynnyksen liikun-
taa edistävien järjestöjen alueellista kou-
lutusta ja paikallisyhdistyksiä. Suomen 
Latu pitää kynnyskysymyksenä myös 
Valo ry:n tahtotilaa toimia jäsentensä eri-
laisten avustusten jakajana ja kykyä käy-
dä aiheesta avointa keskustelua yhteisön 
sisällä.

liikuntajärjeStöt ja SidoS-
ryhmät

Suomen Ladun sidosryhmäyhteistyön 
päämääränä on edistää järjestön strategi-
sia tavoitteita. Tärkeimmät sidosryhmä-
työn muodot liittyvät ulkoiluun, liikun-
taan, matkailuun, tutkimukseen,

ympäristöasioihin ja nuorisotyöhön. 
Suomen Ladun tärkeimpiä sidosryhmiä 
ovat opetus- ja kulttuuri-, ympäristö-, 
sosiaali- ja terveys- sekä maa- ja metsä-
talousministeriö ja Metsähallitus. Koulu-

tusasioissa tehdään yhteistyötä OK-opin-
tokeskuksen kanssa.

Suomen Latu edistää ulkoilua myös 
yhteistyössä Ulkoilufoorumin jäsenjär-
jestöjen, muiden liikuntajärjestöjen, yri-
tysten ja yhteisöjen kanssa. Ulkoilufoo-
rumi on virkistys- ja ulkoilujärjestöjen 
löyhä verkosto, joka kokoontuu kahdesti 
vuodessa ja ottaa kantaa ajankohtaisiin 
ulkoiluasioihin. Opiskelijoiden liikunta-
järjestöjen (OLL, SAKU) kanssa ediste-
tään nuorten liikkumista ja latuyhdistys-
ten tunnettuutta nuorten parissa. SAKU 
ry:n kanssa pilotoidaan latuyhdistysten 
ja SAKU:n opiskelija-asuntoloiden välis-
tä yhteistyötä 2-3 paikkakunnalla. Valta-
kunnallisessa perheliikuntaverkostossa 
toimitaan lasten ja perheiden liikuttami-
seksi.

yhteiStyökumppanit

Suomen Latu kehittää yhteistyökump-
panuuskonseptia vastaamaan paremmin 
nykypäivän haasteita. Painopiste tulee 
olemaan sisältömarkkinoinnissa. Suo-
men Ladun yritysliikunta liitetään kiin-
teämmäksi osaksi kumppanuuksia.

Suomen Latu keskittyy valtakunnal-
lisiin yhteistyökumppaneihin, joiden 
arvopohja vastaa Suomen Ladun arvoja. 
Yhteistyökumppaneiden tuoma taloudel-
linen lisäpanos hyödyntää koko Suomen 
Ladun jäsenkuntaa.  

Yhteistyökumppaneiden kanssa pilo-
toidaan Etelä-Suomessa tapahtuva retkei-
lyllinen ulkoilu- tapahtuma. 

Kaukoretket on Olympia Kaukomat-
katoimiston ja Suomen Ladun yhteinen 
markkinointinimi. Suomen Latu osallis-
tuu matkojen markkinointiin jäsenistöl-
leen. 
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suomen laTu kiilopää

Saariselän alueella, Urho Kekkosen kan-
sallispuiston kupeessa sijaitseva luon-
toliikuntakeskus Suomen Latu Kiilopää 
tuottaa kaupallisia matkailun majoitus-, 
ravintola- ja ohjelmapalveluita.

Tämän lisäksi Suomen Latu ry tuottaa 
kohteessa kaikille avoimia maksullisia tai 
maksuttomia aatteellisia liikuntapalvelui-
ta ja koulutuksia.

Suomen Latu Kiilopää yhdessä Suo-
men Ladun kanssa ja johdolla toimii ak-
tiivisesti alueen matkailun kehittäjänä ja 
avainpalveluiden toteuttajana, yhteistyös-
sä alueen muiden aktiivisten toimijoiden 
kanssa.

Aatteellista jäsenyhdistystoimintaa 
tuetaan taloudellisesti sesonkiaikojen ul-
kopuolella tarjoamalla jäsenyhdistyksille 
erikoishintaisia palveluita. Sesonkiaikoi-
na kaikkia asiakkaita kohdellaan saman-
arvoisesti, jotta Kiilopään toiminnan jat-
kuvuus saataisiin turvattua myös tuleville 
vuosikymmenille.

kiilopään liiketaloudellinen 
toiminta

Suomen Latu Kiilopään liikeideana on 
tarjota suomalaisille ja kansainvälisille 
vieraille liikunnallisia luontoelämyksiä 
turvallisesti, korostaen aidon Lapin ja 
puhtaan luonnon teemoja. Toiminnan 
kärkenä on luontoliikunta. Lisäksi tarjo-
taan majoitusta ja ruokaelämyksiä kaikki-
na vuodenaikoina.

Kohteen majoitus- ja ravintolakapa-
siteetti sisältää 244 vuode- ja ravintola-
paikkaa. Asiakaskunnasta 63 % on suo-
malaisia ja 37 % kansainvälisiä vieraita 
(v. 2013). Kansainväliset vieraat tulevat 
enimmäkseen saksankielisestä Keski-Eu-
roopasta, Ranskasta, Italiasta ja Benelux-
maista. Vuoden 2015 aikana kv-asiakkai-
den osuus tullee kasvamaan 40 %:ään.

majoituSpalvelut

Suomen Latu Kiilopään tarjonnassa on 
perinteisesti suosittuja Lappi-henkisiä 
parimökkejä sekä tunnelmallisia perus-
mökkejä. Hotelli Niilanpää tuodaan esille 
viestittämällä saunojen sijainnista saman 
katon alla avantouintineen. Hostel Aho-
pää tarjoaa retkeilijälle edullista ja retkei-
lyhenkistä tunnelmaa ja majoitusta. Myös 
alueen muuta majoitustarjontaa lisätään 
ja jatketaan ns. vuokravälitystoiminnalla.

Jäsenyhdistyksille tehdään erillinen 
markkinointisuunnitelma, jossa ovat 
mukana erityisesti jäsenille tarjottavat 
jäsenviikot sekä uutuutena tarjottavat 
”superviikot” tunturiin, jossa hinnat ovat 
huippuedulliset. 

ravintolapalvelut

Kiilopään ravintolapalvelut tarjoavat ko-
tiruokahenkisen aamiaisen, lounaan ja 
päivällisen. Kahvilassa myydään lisäksi 
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pikkupurtavaa ja juomia. Pihvitupa Kam-
mi tarjoaa muutamana iltana viikossa La-
pin makuelämyksiä ja lappilaista tunnel-
maa illanviettoihin. 

Maahinen-kota toimii paitsi viikko- 
ja teemaohjelmien pitopaikkana, myös 
talvikauden hiihtovieraiden taukopaik-
kana ja latukahvilana. Maahiskammin, 
piha-alueen ja huoltopalveluiden roolia 
korostetaan hiihtäjien ja retkeilijöiden 
kokonaisvaltaisena taukopaikkana. Mi-
nimarket jatkaa vuonna 2014 päivitetyllä 
tuotevalikoimalla. Markkinointiin panos-
tetaan tuomalla palvelut esiin alueen ma-
joissa ja talon asiakkaille.

inveStoinnit ja korjaukSet/
huollot

Varsinaisia kiinteistöinvestointeja ei tar-
vitse vielä tehdä. Asiakaspalaute on ollut 
hyvää ja asiakkaat viihtyvät nykyisissä 
puitteissa ja palveluissa. 

Tärkeä osa tämän päivän matkailu-
toimintaa on olla mukana sähköisessä 
myynti- ja markkinointipalveluissa. Vuo-
den 2015 alusta hotellin myyntitoimin-
nassa on käytössä Online-majoitusva-
raustoiminto. Tämä ja siihen suunnitel-
tava myynti- ja markkinointisuunnitelma 
tulevat lisäämään myyntiä ja tavoitta-
maan paremmin myös kansainväliset 
asiakkaat. Uusi järjestelmä vaatinee re-
sursointia vielä vuonna 2015 (mm. kuva-
pankki, kassajärjestelmäpäivitys).

Muita merkittäviä työn alla olevia in-
vestointeja tulevat olemaan puhelinjärjes-
telmän uusiminen sekä Suomen Latu Kii-
lopään siirtyminen maalämpöön. Tällä 
merkittävällä hankkeella pyrimme paitsi 
säästöihin energiakuluissa, myös kerto-
maan Suomen Ladun tahdosta toimia 
kestävän kehityksen ja luontoystävällisen 
energiantuotannon puolestapuhujana.

Mökeissä huolletaan lattioita ja korja-
taan kulutuksesta aiheutuneita vaurioita. 
Myös pääravintolan kalusteita huolletaan 
ja kunnostetaan. Näissä toteuttajina toi-
mii yhteistyössä upeasti toiminut Suo-
men Ladun talkooväki. Talkoot toteute-
taan kaksi kertaa vuodessa (touko/kesä-
kuun vaihde sekä syys/lokakuun vaihde).

tuotteet

Tuotekehityksessä panostetaan tuottei-
siin, joissa majoitukseen ja ruokailuihin 
yhdistetään luonto ja liikunta. 

Tuotekehittämiseen kuuluu myös 
alueyhteistyö, jossa olemme aktiivisia 
mm. Urho Kekkosen kansallispuiston 
kanssa. Työn alla on maastopyöräilyn 
kehittäminen ja mm. vasapolun (1 km) 

ja sen nuotiopaikan lanseeraaminen per-
heiden ja lasten luontoseikkailuun. 

Yhteistyötä tiivistetään myös julkisen 
sektorin, kuten Inarin kunnan, kanssa 
sekä ammattiliittojen kehittämien perhe- 
ja työikäisten hyvinvointilomien parissa. 

Talven sesonkiviikoilla on Maahises-
sa yleinen latukahvila, jossa voi maksua 
vastaan paistaa lettuja ja makkaraa sekä 
nauttia kahvista tai kuumasta mehusta 
nuotion äärellä sekä samalla keskustella 
ja kuulla tarinoita paikallisesta elämästä.

Suomen Latu Kiilopäällä järjestetään 
myös paljon uutta kurssitoimintaa. Ensi 
vuoden ohjelmassa on mm. talviuinti-, 
jooga-, lintukursseja.

henkilöStö

Suomen Latu Kiilopäällä työskentelee 10 
henkilöä vakinaisessa työsuhteessa. Se-
sonkeina määräaikaiset työntekijät täy-
dentävät vakinaista henkilöstöä. Vuonna 
2014 palkatun vastaanottopäällikön myö-
tä kaikilla osastoilla on operatiiviset pääl-
liköt vastaamassa toimintojen ylläpidosta 
ja kehittämisestä.

Henkilökunnan perehdytyksessä ja 
koulutuksessa kiinnitetään huomiota 
palvelun laadun parantamiseen, tehok-
kuuteen ja tuotekehitykseen. Osastoille 
on laadittu työohjeisto, joka sisältää osas-
ton työ- ja toimintaohjeiden lisäksi myös 
tiedot Saariselästä ja Suomen Ladusta.

Suomen Latu Kiilopäällä on käytössä 
matkailualan laatuohjelma ”Laatutonni” 
ja sen työkalu ”Laatuverkko”, jolla kerä-
tään asiakaspalautetta. Järjestelmällistä 
palautetta kerätään myös henkilökun-
nalta mm. työtyytyväisyysmittauksin. 
Tavoitteena on saada aiempaa enemmän 
palautetta asiakkailta kohteen kehittämis-
työtä varten.

myynti ja markkinointi

Kansainvälisille vieraille Suomen Latu 
Kiilopäätä myydään ja markkinoidaan 
mm. elämyskohteena. Yhteistyötä alue-
markkinointiyhtiön (ISM) kanssa jatke-
taan toteuttamalla matkanjärjestäjävie-
railuja ja workshopeja, sekä olemalla mu-
kana alueen markkinointitapahtumissa 
(mm. matkamessut), sekä markkinointi-
työryhmässä. 

Kotimaan markkinointia toteutetaan 
kohteesta käsin ja tiiviissä yhteistyössä 
Suomen Ladun toimiston kanssa. Latu & 
Polku - sekä Liikuttaja-lehden lisäksi ko-
timaan markkinointikeinoina käytetään 
ilmoittelua paikallis-, alue- ja valtakun-
nallisissa sanomalehdissä, flyer-jakelua 
paikallisiin talouksiin, paikallisia ilmoi-

tustauluja latujen varressa ja Saariselällä 
sekä suksibussissa. Lisäksi panostamme 
sähköisen markkinoinnin toteuttamiseen 
uusien nettisivujen ja Facebookin kautta.

Vuoden 2015 tulevan online-varaus-
järjestelmän ja sen mukana tehtävän ho-
tellijärjestelmäpäivityksen ansiosta pää-
semme hoitamaan tärkeää asiakkaiden ja 
kohderyhmien jälkimarkkinointia.

Muita vuoden aikana kehitettäviä asi-
oita ovat mm. maastopyöräilyn kehittä-
minen alueella ja perheille suunnattujen 
luontopalveluiden kehittäminen. Lisäksi 
avaintoimintoja tukevat tapahtumat aut-
tavat kohteen myynnissä. Esimerkiksi 
Rogain-suunnistuksen MM-kilpailut 
22.–23.8.2015 tuovat lähes tuhat henkeä 
paikalle ja Suomen Latu Kiilopäälle lisää 
tunnettuutta.

kiilopään liikuntatoiminta

Suomen Latu Kiilopäällä järjestetään 
runsaasti kaikille avoimia ja maksutto-
mia liikuntapalveluita, kuten retkiä ja 
liikuntatapahtumia. Tavoitteena on saada 
mahdollisimman moni suomalainen liik-
kumaan ja harrastamaan liikuntaa sekä 
ylläpitämään terveitä elämäntapoja.

Kesän 2015 viikko-ohjelmassa on 
suunnistusretki tunturiin, jossa hyödyn-
netään Kiilopään kiintorastiverkostoa. 
Kiintorastiverkostolla järjestetään myös 
iltarastitapahtumia yhteistyössä pai-
kallisen suunnistusyhdistyksen kanssa. 
Yukigassen-lumipallosodasta kehitetty 
kesäversio, jota pelataan pehmopalloilla, 
tulee olemaan myös kesän 2015 viikko-
ohjelmassa. Perinteisiä patikointiretkiä 
on kolmena päivänä viikossa. Ohjattua 
frisbeegolfia pelataan torstaisin.

Talven 2015 viikko-ohjelman uutuuk-
sia ovat talviuinti-info, johon sisältyy 
mahdollisuus kokeilla kylmässä vedes-
sä pulahtamista ohjatusti sekä opastettu 
suunnistusretki kiintorasteille lumiken-
käillen. Talven viikko-ohjelmassa on 
myös hiihtoretkiä ja lumikenkäretkiä, 
maastohiihtokoulua, Yukigassenia sekä 
erilaisia iltaohjelmia. 

Muumihiihtokoulua järjestetään hiih-
tolomaviikkojen aikana, jolloin on myös 
perheille suunnattua omaa ohjelmaa, ku-
ten pelejä, leikkejä, lumiriehaa sekä per-
hehiihtoretkiä, joihin myös perheen pie-
nimmät hiihtäjät voivat osallistua. Uute-
na ohjelmana perheviikoille järjestetään 
Wuuuf-liukurikisa sekä metsämörrin 
polku lumikenkäillen.

Liikunta- ja retkeilyaiheista kurssitoi-
mintaa lisätään. Vuoden ohjelmassa on 
mm. suksenvoitelukurssi, retkileijahiih-
to-, kasvi- ja retkiruuanvalmistuskurs-
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sit. Kesällä ja ruska-aikaan järjestetään 
viikon retkeilykurssit sekä Sokosti Chal-
lenge -vaelluskurssi. Lumikenkäilyn SM-
kisat järjestetään helmikuussa.

Geokätköilyn harrastamiseen Kii-
lopään alue on oivallinen. Suomen Latu 
Kiilopäällä järjestetään vuoden aikana 
geokätköily-infoja, jotka ovat kaikille 
avoimia. Alueelle tehdään vuoden aikana 
runsaasti uusia mielenkiintoisia kätköjä. 
Suomen Latu Kiilopään vastaanotosta voi 
vuokrata GPS-laitteen sekä geokätköilyn 
opasvihkon.

Frisbeegolfia voi pelata 9-reikäisellä 
radalla. Kiekkoja sekä ratakartan voi lai-
nata vastaanotosta. Lajia voi pelata myös 
talvella kiertäen rataa lumikengillä.

Suomen Latu Kiilopää on ensimmäi-
nen paikka Suomessa, jossa on otettu 
käyttöön uudet retkihiihtoon tarkoitetut 
leijat ja tavoitteena on järjestää opastet-

tuja retkiä ja muuta toimintaa retkileija-
hiihdon ympärille.

Omatoimisesti Kiilopään lähialueella 
ja pihalla voi patikoida merkittyjä luonto-
polkuja sekä muita reittejä pitkin, pelata 
petanqueta, mölkkyä, jalkapalloa, lento-
palloa sekä heitellä suopunkia. Kiintoras-
tikarttoja, emit-laitteita sekä kompasseja 
voi vuokrata Kiilopään vastaanotosta ja 
käydä omatoimisesti harjoittelemassa 
suunnistamista. Kiintorastiverkoston 
yksi osa on myös talvikäytössä, ja sitä 
voi kiertää lumikengillä. Lumikenkiä voi 
vuokrata välinevuokraamosta. Talvella 
pihalla voi laskea mäkeä, tehdä lumiveis-
toksia, potkukelkkailla sekä osallistua eri-
laisiin talvilajitapahtumiin. 

Suomen Latu Kiilopään viikko-oh-
jelmaa markkinoidaan Kiilopään netti-
sivuilla, Metsähallituksen infopisteissä 
(Kiehinen Saariselkä ja Ivalon palvelupis-

te), Saariselän keskusvaraamolla ja alueen 
ilmoitustauluilla. Ajankohtaisten tapah-
tumien ja ohjelmien päivitykset tehdään 
Facebook-sivuille. Saariselän Sanomien, 
Inarilaisen ja Inari-Saariselän tapahtu-
makalenterissa on näkyvillä Kiilopään 
tapahtumat. Lisäksi tapahtumia markki-
noidaan resurssien mukaan paikallisleh-
dissä. Kiilopään liikuntatoimintaa mark-
kinoidaan valtakunnallisissa tapahtumis-
sa. Kursseja, tapahtumia ja teemaviikkoja 
mainostetaan Latu & Polku -lehdessä. 
Ennen talvi- sekä kesäkautta lähetetään 
jäsenyhdistysten avainhenkilöille säh-
köinen yhdistyskirje, jonka liitteenä on 
viikko-ohjelma sekä ajankohtaiset tapah-
tumat. 

Suomen Latu Kiilopään liikuntatoi-
mintaa pyritään edelleen kehittämään ja 
saamaan liikuntatuotteet monipuolisiksi, 
jotta jokaiselle löytyisi jotain sopivaa. 

muuT ToiminTapisTeeT

Suomen ladun hiihtopalvelut 

Suomen Ladun hiihtopalvelut Helsingin 
Paloheinässä on talvisesonkeina toimiva 
välinevuokraus-, välinemyynti-, liikunta-
kurssi- ja suksienvoitelukeskus. Alueella 
on käynnissä mittava rakennusprojekti, 
jossa rakennetaan uudelle bussiliikenteen 
poikittaiselle runkolinjalle tunnelia. Tun-
neli valmistuu vasta syksyllä 2015, mistä 
johtuen alueen hiihtopalveluiden tarve 
talvella 2015 tulee olemaan huomattavas-
ti aikaisempaa vähäisempää.

Rakennusprojektista huolimatta alu-
eella järjestetään kursseja: talvella 2015 
järjestetään aikuisten hiihtotekniikka-
kursseja sekä Muumien hiihto- ja lumi-
kenkäilykouluja lapsille. Paloheinässä 
ylläpidetään hiihto- ja lumikenkäpalvelua 
Helsingin peruskoululaisille. Lumikau-
den aikana lauantaisin järjestetään koko 
perheen ulkoilutapahtumia. Hiihtopalve-
luiden kursseista ja tapahtumista tiedote-
taan paikallislehtien ilmaispalstoilla sekä 
hiihtokauden alkaessa mainoksilla aluei-
den lehdissä. Ilmoitustauluille ja latujen 
varsille viedään tapahtumakalenteri sekä 
vuokraus- ja suksihuoltohinnastot.

Suomen Latu etsii Tampereen Kaupin 
ja Imatran siirrettäville hiihtopalvelupis-
teille toimijoita tai uusiokäyttöä. Jos käyt-
töä suksihuoltorakennuksille ei löydy, ne 
myydään. 

Suomen latu liikuntapalvelut 

Suomen Ladun toimiston yhteydessä toi-
miva liikuntapalveluyksikkö tarjoaa lii-
kuntapalveluita Suomen Ladun nykyisis-
sä ja mahdollisissa uusissa ulkoilulajeissa. 
Palveluita markkinoidaan pääasiassa yri-
tyksille ja yhteisöille. 

Liikuntapalvelusesonkien ulkopuo-
lella liikuntapalveluyksikön vetäjä tekee 
töitä Suomen Ladun aikuisliikunnan pa-
rissa. 

Toimipisteinä toimii Pasila, Suomen 
Latu Paloheinä sekä pääkaupunkiseudun 
muut ulkoilupaikat. Yhteistyökumppani-
en etsiminen liikunta- ja oheispalvelui-
den toteuttajiksi jatkuu.

Suomen Latu Liikuntapalveluille py-
ritään kehittämään viisi uutta tuotetta. 
Sauvakävelyä tuotteistetaan yritykselle 
jatkuvana esim. joka torstaiaamu toteu-
tettavana sauvakävelylenkkinä.

Suomen Latu Liikuntapalveluita 
markkinoidaan mm. Googlessa, Face-
bookissa, sähköpostilla, Suomen Ladun 
viestimissä, face-to-face -markkinoinnil-
la ja seinäbanderollilla. Markkinointi to-
teutetaan kausiluontoisesti kevät-, talvi- 
ja syyssesonkien mukaan. Myös liikun-
tapalveluiden ilmettä kehitetään (tiski, 
nettisivut, haitari, käyntikortit, beachflag, 
roll-up).

Suomen latu ylläSkartano 

Ylläskartano sijaitsee Kuervaaran rin-
teellä, noin 1,5 kilometriä länteen Ylläk-
sen keskustasta. Kohteessa toimii kesästä 
2014 alkaen 7 Fells Hostel tarjoten hostel-
lityyppistä majoitusta erikokoisille ryh-
mille. 

uuSi liikuntapalveluykSikkö 
pääkaupunkiSeudulle

Suomen Latu etsii edelleen sopivaa lii-
kuntapistettä pääkaupunkiseudun alu-
eelta luovuttuamme Oittaan toimintapis-
teestä. Tämän liikuntapalvelun tavoittee-
na on järjestää yritys- ja yhteisöliikuntaa 
päivisin ja iltaisin sekä toteuttaa paikallis-
ten yhdistysten kanssa yhteistyötä perin-
teisissä latulajeissa, jotka sopivat ko. koh-
teeseen. Kohteen tavoitteena on kehittää 
uusia toimintamuotoja ulkoilijoille sekä 
markkinoida Suomen Latua ja sen jäsen-
yhdistysten toimintaa. 
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hallinTo ja Talous

Suomen Latu ry on yleishyödyllinen yh-
distys, jonka toiminnan rahoitus perus-
tuu palvelutuottoihin, jäsenmaksuihin, 
opetus- ja kulttuuriministeriön myön-
tämään toiminta-avustukseen, muuhun 
omaan varainhankintaan sekä ministeri-
öiden ja muiden julkisyhteisöjen myöntä-
miin projektiavustuksiin.

 
taloudellinen
toimintaympäriStö

Vuonna 2015 edelleen heikkona jatkuva 
taloustilanne voi heijastua palvelujen ky-
syntään, toisaalta matala korkotaso pitää 
ulkopuolisen rahoituksen kustannukset 
alhaisina. Jäsenmäärän ja jäsenmaksutu-
lokertymän uskotaan kuitenkin pysyvän 
lähes ennallaan. Suomen Latu Kiilopäälle 
suunnitellaan maalämpöinvestoinnin to-
teuttamista.

 
talouSarvio

Suomen Ladun varsinaisen toiminnan 
kulujäämä vuodelle 2015 on 1 933 980 
euroa. Kasvua vuoden 2014 päivitettyyn 
talousarvioon nähden on 10 %. Projekti-
toimintaa on suunnitteilla kaksinkertai-
nen määrä. Omasta varainhankinnasta 
(sis. jäsenmaksut, liiketoiminnan tuotot 
sekä muun omatoimisen varainhankin-
nan tuotot) kertyy 1 060 370 euroa, kasvu 
tulee lähinnä liiketoiminnasta. Toimin-
taan haetaan avustuksia yhteensä 879 610 
euroa, josta 109 610 projektiavustuksina.

Talousarvio on laadittu nollatulok-
seen. Omaisuuseristä on talousarvioon 
otettu yhteensä 171 740 euron vuosipois-
tot.

 
jäSenmakSut

Jäsenmaksut ovat Suomen Ladun mer-
kittävin omatoimisen varainhankin-
nan tulonlähde. Suomen Ladun jäsen-
maksuosuudet pysyvät liittokokouksen 
27.4.2014 tekemän päätöksen perusteella 
ennallaan ja ovat vuonna 2015 seuraavat 
(suluissa vuoden 2014 luku):

 
• henkilöjäsenmaksu 14,50 € (14,50 €)
• rinnakkaisjäsenmaksu 8,00 € (8,00 €)
• perhejäsenmaksu 22,00 € (22,00 €)
• nuoriso- ja opiskelijajäsenmaksu 8,00 

€ (8,00 €)

• yhteisöhenkilöjäsenmaksu 14,50 € 
(14,50 €)

• suoraan liittyneet 46,00 € (46,00 €)
• jäsenyhdistyksen kannattajajäsen 

14,50 € (14,50 €)
 

Jäsenmaksut tilitetään keskitetyssä jä-
senmaksulaskutuksessa mukana oleville 
jäsenyhdistyksille jatkossa neljä kertaa 
vuodessa, helmikuussa, huhtikuussa, ke-
säkuussa sekä joulukuussa.

Jäsenmaksukertymän ennustetaan su-
pistuvan 1 % suhteessa vuoden 2013 tilin-
päätökseen.

 
muu varainhankinta

Suomen Ladun muu varainhankinta 
koostuu liiketoiminnan tuotoista Suo-
men Latu Kiilopäältä, Ulkoilukalenterista 
vuosittain saatavista keräystuotoista sekä 
yhteistyösopimuksista ja muusta sopimus 
ja testamenttilahjoituksen, kehittämistä 
ja jalkauttamista jatketaan.

 
toiminta-avuStukSet

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisa-
vustusta haetaan toimintakaudelle 2015 
yhteensä 770 000 euroa. Lisäksi talousar-
vioon on otettu muita eri ministeriöistä 
ja julkisyhteisöistä haettavia projekti- ja 
erityisavustuksia yhteensä 109 610 euroa.

inveStoinnit 

Toimintasuunnitelma sisältää Suomen 
Latu Kiilopäälle maalämpöinvestoinnin, 
jonka koko on arviolta n. 500 000 euroa 
ja takaisinmaksuaika kahdeksan vuotta. 
Investointi tullaan rahoittamaan vieraalla 
pääomalla.

Muutoin kohteissa keskitytään nor-
maaleihin huolto- ja korjaustoimenpitei-
siin sekä Kiilopään osalta tulevien vuo-
sien investointitarpeen ja -suunnitelman 
laatimiseen (mm kompostointijärjestel-
mä, saunatilojen korjaus, Kammin latti-
an uusiminen, päärakennuksen putkire-
montin kartoitus).

velkapääoma

Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään suun-
nitelman mukaan n 235 000 euroa. Maa-
lämpöinvestoinnin rahoituksessa varau-

dutaan uuteen lainatarpeeseen. Toimin-
taa tukemattoman omaisuuden realisoin-
tia tullaan tarvittaessa jatkamaan, huomi-
oiden ympärillä vallitseva taloustilanne 
ja omaisuuserien myyntiarvon kehitys. 
Mahdollisia realisoituvia myyntivoittoja 
ei ole otettu talousarvioon.
 
omaiSuuden myynti

Suomen Ladun liittokokous valtuutti 
20.4.2008 liittohallituksen myymään tai 
kiinnittämään tarvittaessa Suomen La-
dun omistamia maa-alueita ja kiinteis-
töjä järjestön taloudellisen tilanteen va-
kauttamiseksi. Omaisuuden myynnistä 
kertyvillä tuloilla varmistetaan järjestön 
velanmaksu- ja investointikyky tulevina 
vuosina.
 
henkilöStöhallinto
ja orGaniSaatio

Suomen Ladussa työskentelee vakinai-
sena 26 henkilöä. Lisäksi projekti- ja 
sesonkitehtävissä työskentelee osa- ja 
määräaikaisia henkilöitä tarpeen mu-
kaan. Talousarvioon on otettu yhden uu-
den työntekijän palkkaaminen aikuisille 
suunnattua liikuntatoimintaa vahvista-
maan. Henkilötyövuosia kertyy vuodessa 
39.

Henkilöstön ammattitaidon kehit-
tymistä, työtehtävien tavoitteita, työssä 
selviytymistä ja viihtymistä edistetään 
kaksi kertaa vuodessa käytävillä kehitys-
keskusteluilla ja säännönmukaisilla ilma-
piirikyselyillä. Lisäksi työnantaja tukee 
henkilöstön ammattitaidon kehittämistä 
tarpeellisiksi katsomillaan koulutuksilla. 
Henkilökunnan palkitsemisjärjestelmän 
käyttöönottoa jatketaan. Palkitsemiseen 
on varattu määräraha jonka käytöstä 
päättää liittohallitus tilikauden toimin-
nallisten ja taloudellisten tulosten perus-
teella.

Suomen Latu ry toimii siviilipalvelus-
paikkana, jossa palvelustaan suorittaa 2-3 
siviilipalvelushenkilöä.

Organisaatiorakennetta uudistetaan 
vastaamaan paremmin toiminnan paino-
pisteitä.
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toimintakeSkuSten palvelu 

Suomen Ladun toimisto hoitaa keskite-
tysti kaikkien toimipisteiden taloushal-
linnon sekä tuottaa keskuksille markki-
nointi- ja tiedotuspalveluita.

 
omiStukSet ja oSuudet

Suomen Ladulla on kiinteistöihin ja tont-
teihin liittyvää omaisuutta Lapissa ja Sas-
tamalassa (Akumaja Utsjoella, Kiilopää 
Saariselällä, Ylläskartano Kolarissa sekä 
Jeris Muoniossa ja Ellivuori Sastamalas-
sa.) Lisäksi Suomen Latu omistaa pienen 
määrä pörssiosakkeita. Järjestö omistaa 
100 % Suomen Latu Palveluyhtiö Oy:stä, 
jonka tehtävänä on Kiilopään Outaladun 
myyntiprojektin loppuunsaattaminen.

Suomen Latu ja Olympia matkatoi-
misto tarjoavat yhteisellä Kaukoretket-
tuotemerkillä matkoja ulkomaille. Olym-
pia Kaukomatkatoimisto on matkojen 
vastuullinen matkanjärjestäjä.

 

hallituS, työvaliokunta ja 
neuvottelukunta 

Suomen Ladun hallitus on kymmenjäse-
ninen toimielin, jonka valitsee syysliitto-
kokous. Hallituksen jäsenten toimikausi 
on kolme vuotta, ja kolmasosa jäsenistä 
on kerrallaan erovuorossa. Hallitus ko-
koontuu noin 7 kertaa vuoden aikana. 
Tarvittaessa pidetään sähköpostikokouk-
sia. Kokoukset valmistelee työvaliokunta, 
johon kuuluvat hallituksen puheenjohta-
jat ja toiminnanjohtaja. Hallituksen paik-
kajaossa on ollut vakiintunut käytäntö, 
jossa puheenjohtajan ja yhden asiantun-
tijajäsenen lisäksi hallituksessa on yksi 
edustaja kultakin latualueelta. Suomen 
Ladun neuvottelukunta on Ladun sään-
töihin perustuva toimielin. Neuvotte-
lukunta kokoontuu vuosittain puheen-
johtajan kutsusta käsittelemään neuvoa 
antavana elimenä järjestön toimialaan 
kuuluvia asioita. Neuvottelukunta nime-
tään syysliittokokouksessa.

Suomen ladun toimikunnat 
ja työryhmät 

Suomen Ladun syysliittokokous nimeää 
toimikunnat, jotka toteuttavat liittohal-
lituksen määrittelemää tehtävää ja ra-
portoivat liittohallitukselle. Toimikunnat 
nimetään aina kolmen vuoden välein. Li-
säksi hallitus voi nimetä lyhytaikaisempia 
työryhmiä tarpeen mukaan.

 
• Toimikunnat kaudelle 2014–16 ovat:
• järjestötoimikunta
• Lasten ja nuorten toimikunta
• Sääntötoimikunta
• Talviuintitoimikunta
• Ulkoilun pyöreä pöytä.

Seuraavat hallituksen nimeämät työryh-
mät ovat toiminnassa vuonna 2015:
• Retkeilytyöryhmä (retkeilykoulutus-

ten uudistaminen)
• Kätköilytyöryhmä (Suomen Ladun 

geokätköilytoiminnan koordinointi)

Vuonna 2015 perustetaan myös Suomen 
Ladun 80-vuotishistoriikkiä valmisteleva 
työryhmä.

Suomen Ladun liittokokoukset
(Kaikki jäsenyhdistykset voivat olla edustajina mukana 2 krt vuodessa)  

Liittohallitus
(1 pj + 1 asiantuntijajäsen + 8 

alueiden jäsentä)

Toiminnanjohtaja

Suomen Ladun 
johtoryhmä

Koulutus- ja  
järjestöyksikkö Hallinto- ja tukiyksikkö

Jäsenistön 
retkeilykohteet

Viestintä-, myynti- ja 
markkinointiyksikkö

Liikuntapalvelut

Hiihtopalvelut

Tunturikeskukset

Suomen Latu 
Kiilopää

Ylläskartano

Toimikunnat, työryhmät
Työvaliokunta

(pj+1.vpj+2.vpj+tj)
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Suomen Latu Kiilopää
Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014

Tuotot 1 866 300,00 1 876 512,77 1 803 400,00
Henkilöstökulut -578 100,00 -574 267,32 -586 000,00
Poistot -150 000,00 -174 093,43 -155 600,00
Muut kulut -1 018 300,00 -957 498,61 -983 700,00
Tulos 119 900,00 170 653,41 78 100,00

Suomen Latu Ylläskartano
Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014

Tuotot 24 000,00 2 612,73 33 000,00
Poistot -8 300,00 -9 639,10 -9 000,00
Muut kulut -10 000,00 -28 188,15 -27 000,00
Tulos 5 700,00 -35 214,52 -3 000,00

Suomen Latu Hiihtopalvelut
Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014

Tuotot 80 000,00 203 438,07 70 500,00
Henkilöstökulut -39 500,00 -109 032,84 -46 050,00
Poistot -2 700,00 -4 174,98 -4 200,00
Muut kulut -37 800,00 -57 235,94 -47 165,00
Tulos 0,00 32 994,31 -26 915,00

Suomen Latu Liikuntapalvelut
Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014

Tuotot 58 500,00 47 200,00
Henkilöstökulut -43 750,00 -11 221,08 -36 000,00
Muut kulut -14 750,00 -6 884,60 -21 200,00
Tulos 0,00 -18 105,68 -10 000,00

Suomen Latu Akumaja
Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014

Tuotot 10 540,00 8 690,96 12 000,00
Henkilöstökulut -43,49 -1 200,00
Poistot -3 040,00 -3 791,46 -3 050,00
Muut kulut -7 750,00 -5 307,72 -7 900,00
Tulos -250,00 -451,71 -150,00

toimintakeSkuSten talouSarviot
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