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Toimintasuunnitelmamme pohjau-
tuu laajaan yli kaksi vuotta kestä-
neeseen visio- ja strategiatyöhön. 
Uudistettu visiomme vuodelle 2021 
on: 

Kaikki löytävät mielekkään tavan 
ulkoilla ja nauttia luonnosta.

Organisoimme, viestimme ja seu-
raamme toimintaamme ulkoile, osal-
listu ja vaikuta -painopisteiden mu-
kaisesti. Näille painopisteille olemme 
määrittäneet yhdeksän tarkennettua 
sisältöä, ja jopa 82 konkreettista seu-
rattavaa toimenpidettä. 

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmas-
sa ja samalla uudessa strategiassa 
korostuu seuraavat  kahdeksan seu-
rattavaa toimenpidettä:

ToiminnanjohTajalTa

1. Uudistamme koulutukset sellai-
siksi, että ne lisäävät liikunnan 
määrää yhdistyksissä.

2. Lisäämme yhdistysten tarjoamaa 
monipuolista matalan kynnyksen 
perheliikuntaa.

3. Palvelemme henkilöjäseniä laa-
dukkaasti. 

4. Huolehdimme Latu & Polku 
-lehden lukijatyytyväisyydestä.

5. Palvelemme jäsenyhdistyksiäm-
me laadukkaasti .

6. Kasvatamme jäsenmäärää, mikä 
kertoo osaltaan Suomen Ladun 
ja sen jäsenyhdistysten vetovoi-
maisuudesta ja arvostuksesta 
yhteiskunnassa.

7. Haluamme jäsenyhdistyksiemme 
toimintaan motivoituneita va-
paaehtoisia lisää.

8. Jäsenyhdistykset ja Suomen Latu 
lausuvat ulkoiluun liittyvistä 
asioista niin paikallisesti, alueel-
lisesti kuin valtakunnallisesti.

Toimintamme kannalta Kiilopään 
merkitys on suuri. Vuonna 2011 
päätettyä toimintamallia tullaan 
jatkamaan vuoteen 2021. Kiilopäätä 
tullaan kehittämään Suomen Ladun 
ensisijaisena toimintakohteena. Kii-
lopää tulee edelleen toimimaan se-
sonkiaikoina liiketoimintalähtöisesti, 
ja sesonkiaikojen ulkopuolella jäse-
nistöämme ja ulkoilua tukevasti.

Tämän vision ja näiden toimenpi-
teiden avulla, sekä motivoituneen 
jäsenistön, jäsenyhdistyksien, vapaa-
ehtoisten ja Suomen Ladun työnte-
kijöiden kanssa, tätä yhteistyötä on 
ansiokasta tehdä aina vuoteen 2021 
asti.

Eki Karlsson
Suomen Latu ry
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perusTehTävä, visio ja sTraTeGia

Strategiatyössä uudistettiin Suomen Ladun perustehtävä, arvot ja niihin liittyvät toimintatavat, visio sekä strate-
giset painopisteet.

Perustehtävä eli pitkän ajan perusta Suomen Ladun olemassaololle on seuraava:  “Edistämme kaikenikäisten ulkoilua ja 
liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina.”

•	 Arvomme ja niihin liittyvät toimintatavat pitävät meidät oikealla polulla kohti visiota 
•	 Kaikilla on oikeus ulkoilla.
•	 Ulkoilemme hyvinvoivassa ympäristössä nyt ja tulevaisuudessa.
•	 Tietomme ja toimintamme ovat kaikille avoimia.
•	 Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen.
•	 Olemme rohkeita kokeilemaan uutta ja uudistumaan.

Suomen Ladun uusi visio on, että “Kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta”. Tätä vuoteen 2021 
ulottuvaa visiota toteutetaan seuraavan 5-vuotiskauden aikana “ulkoile, osallistu ja vaikuta” -painopisteiden avulla. 
Painopisteille on määritelty tehtävät ja tavoitteet (kuva alla). Nämä kolme painopistettä ohjaavat strategian lisäksi vies-
tintää ja toimintamme organisoitumista.

VISIO

Koulutustoiminta
-Koulutustoiminnan 
uudistaminen
-Kurssit verkkoon
-Ohjaajarekisteri

Sähköiset kanavat
-Liikuntakalenteri
-Verkkopalveluiden 
jäsen portti
-Lajiportaalit

Uudet  ulkoilutavat
-Uudet yhteistyötahot
-Perheliikuntaa 
jäsenyhdistyksiin
-Lajiesittelyt 
jäsenyhdistyksissä

Suomen Ladun 
julkikuva
-Viestintästrategia
-Sähköinen viestintä
-Vuosittainen 

viestintäkampanja

Valtakunnalliset 
teemapäivät
-Valtakunnallisten 
tapahtumien 
organisointi

Vapaaehtoistoiminta
-Vapaaehtoisia lisää
-Aluetoiminnan uudistus
-Vapaaehtoisten 
asiantuntijaryhmät

ULKOILE

OSALLISTU

VAIKUTA

Jäsen- ja 
yhdistyspalvelut
-Jäsenrekisteripalvelut
-Latu & Polku -lehti
-Jäsenyhdistyspalvelut

Lähiulkoiluolo-
suhteiden edistäminen
- Yhdistykset lähiolo-
suhdevaikuttajiksi

Ulkoilumahdollisuuksien 
turvaaminen ja kehittäminen
- Olosuhteiden edunvalvonta 
- Ulkoilun yhteiskunnallinen

merkitys

SUOMEN LADUN STRATEGIA 2016–2021

KAIKKI 
LÖYTÄVÄT 
MIELEKKÄÄN 
TAVAN 
ULKOILLA JA 
NAUTTIA 
LUONNOSTA

Strategian onnistumiseen vaikuttavat lisäksi
- Organisointi
- Jäsenyhdistyksien, luottamushenkilöiden, 

henkilökunnan ja jäsenien tahto tehdä strategiaa
- Hankehakemuksien läpimeno
- Kiilopään liiketoiminta
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Suomen Ladun 
avainLajit

PyöräiLy
Pyöräily on yksi maamme suosituim-
pia liikuntalajeja. Suomen Ladun jä-
senyhdistysten toiminnassa pyöräily 
on viime vuosina ollut hiihdon ohella 
eniten osallistumiskertoja keräävä ul-
koilulaji, ja nousee nyt myös Suomen 
Ladun avainlajien joukkoon. Suo-
men Ladun tavoitteena on pyöräilyn 
edistäminen ulkoilu- ja retkeilylajina 
niin maantiellä kuin maastossakin. 
Suomen Latu on mukana myös arki-
pyöräilyn edistämisessä liikunta- ja 
liikennemuotona.

Useissa jäsenyhdistyksissä pyöräily 
on merkittävä osa toimintaa, ja yh-
distykset järjestävät mm. säännöllisiä 
viikkolenkkejä, kotiseutupyöräilyjä, 
kuntoajoja sekä erilaisia pyöräretkiä. 
Maastopyöräilyn olosuhdehanke Pyö-
räPolku nosti maastopyöräilyn aiem-

aikuisliikunnan edisTäminen
Suomen Ladun ja sen noin 220 
jäsenyhdistyksen tehtävänä on 
edistää kaikenikäisten ulkoilua ja 
liikunnallista elämäntapaa kaik-
kina vuodenaikoina. Ulkoilulla ja 
liikunnalla on monia myönteisiä ja 
kiistattomia vaikutuksia ihmisen 
hyvinvointiin. Liikunnan ja ulkoi-
lun lisääminen parantaa elämän-
laatua. Suomen Latu ja sen jäsenyh-
distykset liikuttavat monipuolisesti 
sekä luonnossa että rakennetussa 
ympäristössä. Suomen Ladun ja sen 
jäsenyhdistysten asiantuntemusta 
ja osaamista arvostetaan valtakun-
nallisesti. 

Suomen Ladulla on kuusi avainlajia: 
pyöräily, retkeily, hiihto, talviuinti, 
kävely ja geokätköily. Järjestö kes-
kittyy näiden lajien edistämis- ja 
koulutustyöhön. Keskusjärjestö on 
avainlajiensa valtakunnallinen asian-
tuntija, ja se viestii niistä monipuoli-
sesti verkkosivuillaan. Avainlajeihin 
koulutetaan ohjaajia, ja ko. lajeja 
esitellään jäsenistölle sekä suurelle 

yleisölle.
Jäsenyhdistykset tarjoavat ohjattua 
aikuisliikuntaa yhteensä yli 20 eri 
toimintamuodossa. Keskusjärjestön 
roolina on etsiä osaamista kentältä 
ja koordinoida lajien toimintoja jä-
senyhdistyksien ja muiden tahojen 
kanssa. 

Tavoitteena on kehittää edelleen ole-
massa olevia lajeja sekä etsiä uusia 
jäsenyhdistysten toimintaan sopivia 
liikunnan muotoja. Uusia lajeja kar-
toitetaan maailmalta ja niitä kokeil-
laan innokkaiden pilottiyhdistysten 
kanssa, sekä esitellään omissa medi-
oissa. Tarvittaessa haetaan hanketu-
kea uusien toimintojen edistämiseksi. 
Vuonna 2016 panostetaan uusista 
lajeista frisbeegolfiin ja maastopyö-
räilyyn.

aikuiSLiikunnan kouLutuk-
Set
Suomen Latu järjestää monipuolista 
koulutusta jäsenyhdistysten aikuis-
liikunnan tukemiseksi. Uuden stra-

tegian mukaan koulutustoimintaa 
uudistetaan tavoitteena vastata entis-
tä paremmin yhdistysten tarpeisiin. 
Järjestö seuraa myös koulutusten vai-
kuttavuutta, eli kuinka paljon koulu-
tukset lisäävät ohjaajien ja liikunnan 
määrää yhdistyksissä. 

Vuodesta 2016 alkaen aikuisliikun-
nan ohjaajakoulutukset ovat jäsen-
yhdistysten toimintaan sitoutuneille 
osallistujille maksuttomia. Koulu-
tusten suunnittelussa on huomioitu 
yhdistyksiltä keväällä 2015 koottu 
palaute. 

Vuoden aikana luodaan julkinen 
ohjaajarekisteri, josta löytyvät rekis-
teriin haluavat koulutetut järjestön 
lajien ohjaajat ja heidän yhteystie-
tonsa.

Suomen Ladun kouluttajille ja Suo-
men Latu Kiilopään oppaille järjes-
tetään kesällä yhteinen kouluttajata-
paaminen Kiilopäällä.
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Geokätköilyn ohjaajakurssi 2 20

Frisbeegolfin
2 30

ohjaajakurssi
Maastopyöräilyn 

ohjaajakurssi
2 24

Retkeilyn opaskurssi 2 25
Lumikenkäilyn ohjaajakurssi 1 15

Hiihdon ohjaajakurssi
1 15

(pilotti)
Sauvakävelyn ohjaajakurssi 2 30

Kävelykouluttaja 1 15



6

paa näkyvämmin osaksi Suomen La-
dun toimintaa. Vuonna 2016 Suomen 
Latu toteuttaa Maastopyöräily tutuksi 
-kiertueen noin 10 paikkakunnalla. 
Suomen Ladun yhteistyökumppanina 
maastopyöräilyssä on Cube. 

Maastopyöräilyn ohjaajien kou-
luttamista jatketaan yhteistyössä 
koulutusta järjestävän tahon kanssa. 
Tavoitteena on, että ohjaajat järjestä-
vät yhdistyksissään Maastopyöräily 
tutuksi -iltoja, sekä yhteislenkkejä ja 
retkiä maastossa. 

Sekä maantiellä että maastossa toimi-
via nykyisiä ja uusia pyöräilyn vetäjiä 
kannustetaan Suomen Ladun tuella 
kouluttautumaan pyöräilynohjaajiksi. 
Ohjaajakoulutus antaa entistä parem-
mat eväät järjestää ja kehittää pyöräi-
lytoimintaa yhdistyksissä. 

Suomen Latu Kiilopäällä varaudu-
taan Urho Kekkosen kansallispuis-
ton merkittyjen reittien aukeamiseen 
myös maastopyöräilijöiden käyttöön.
Perinteikäs YHDESSÄ pyöräillen 
-päivä järjestetään 14.5. 

hiihto 
Hiihto on yksi Suomen Ladun perin-
teisimmistä lajeista. Lukuisat jäsen-
yhdistykset tarjoavat tekniikkaopas-
tusta, hiihtoretkiä ja voitelukursseja 
paikkakunnillaan. Jäsenyhdistysten 
ylläpitämät majat, laavut ja tulipaikat 
muodostavat kattavan taukopaikka-
verkoston talviliikkujille.

Hiihtoniilot -kampanja jatkaa toi-
mintaansa ja tuo jälleen yhtenäisen 
ilmeen mukaiset, vapaaehtoiset asi-
antuntijat laduille hiihtoneuvojiksi ja 
lajin edistäjiksi. Hiihtoniilot ovat ta-
vattavissa hiihtokauden alusta lähtien 
Facebookissa ja aloittavat toimintansa 
jo alkutalvesta 2015 Kiilopäähiihdon 
yhteydessä. Tavoitteena on näkyä 
entistä enemmän olemassa olevissa 
tapahtumissa, ja innostaa ihmisiä nii-
hin mukaan sekä laduille yleisesti.

Julkaistaan ensimmäinen versio Suo-
men Ladun omasta hiihtoportaalista, 
josta löytyy hiihdon perustiedot, tek-
niikkaosiot, laturetkikalenteri sekä 
latutilannekartta. Portaalin päivitys ja 
ylläpito ostetaan ulkoiselta toimijalta. 

Selvitetään mahdollisuudet tuottaa 
myös hiihtoportaaliin pohjautuva ai-
kuisten hiihdonohjaajakoulutus yh-
distysten käyttöön.

Suomen Latu edistää maastohiihtoa 
myös Suomen Latu Kiilopäällä ja 
hiihtopalvelupisteessään Helsingin 
Paloheinässä. Suomen Latu Kiilopää 
tarjoaa ohjattuja tunturihiihtoretkiä 
sekä hiihdonopetusta. Paloheinän 
hiihtopalvelu ylläpitää suksi- ja lu-
mikenkäpalvelua, joka suuntautuu 
erityisesti koululaisten välinevuokra-
ukseen. Hiihtovälineissä ja suksivoi-
teissa Suomen Ladun yhteistyökump-
panina toimii Startex.

Yhdessä hiihtäen -päivä järjestetään 
6.2. 

Suomen Latu julkaisee vuosittaisen 
laturetkikalenterin Latu & Polku -leh-
dessä.

Suomen Latu myöntää valtakunnalli-
sen laturetken hakemuksesta ja tukee 
järjestelyjä viestinnän ja pienen rahal-
lisen tuen muodossa.
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Suomen Latu palkitsee vuosittain 
hiihtoa aktiivisesti edistäneen hen-
kilön tai jäsenyhdistyksen Vuoden 
Maastohiihdättäjä -patsaalla.

vaeLLuS ja retkeiLy
Suomen Latu toimii retkeilyn asian-
tuntijana ja kattojärjestönä. Tavoittee-
na on edistää retkeilyä eri muodoissa 
ja parantaa lajin olosuhteita. Keskus-
järjestö jäsenyhdistyksineen on tär-
kein retkien ja vaellusten järjestäjä 
Suomessa. 

Vuonna 2016 pilotoidaan Päiväretkei-
lykurssi kahdella paikkakunnalla.

Lähiretkeilyn peruskursseja jatketaan 
sekä järjestetään opaskurssin kesä- ja 
talviosa. Suomen Ladun oppaiden 
täydennyskoulutusta järjestetään yh-
teistyössä Latuneuvojat ry:n kanssa. 
Suomen Ladun retkeilykoulutusten 
uudistus jatkuu talviretkeilykurssien 
sisällön suunnittelulla.

Latu & Polku -lehti julkaisee runsaas-
ti retkeilyyn liittyviä artikkeleita ja 
tukee näin jäsenten retkeilyharras-
tusta. Suomen Ladun uudistuneille 
nettisivuille ja Latu & Polku -blogiin 
tuotetaan retkeilyaiheisia sisältöjä.
Suomen Ladun yhteistyökumppani 
retkeilyssä on Fjällräven.

Erävaelluksen SM-kilpailut myönne-
tään, jos niille löydetään järjestäjä.

GeokätköiLy
Suomen Latu edistää geokätköilyä 
Suomessa kaikille sopivana matalan 
kynnyksen ulkoilumuotona. Monis-
sa jäsenyhdistyksissä harrastetaan 
geokätköilyä ja järjestetään kätköily-
tapahtumia. Suomen Latu järjestää 
koulutusta ohjaajaksi haluaville sekä 
harrastukseen tutustuville. Yhdistyk-
sille tuotetaan vinkkejä kätköilytoi-
minnan toteuttamiseen.

Jäsenyhdistyksille järjestetään 15 
geokätköily tutuksi -koulutusta eri 
puolilla Suomea. Lisäksi järjestetään 
kaksi geokätköilyn ohjaajakoulutusta. 
Kaikissa tilaisuuksissa painotetaan la-
jiesittelyn lisäksi vastuullista geokät-
köilyä.

Kalajoella 12.–14.8. järjestettävään 
MEGA-eventtiin osallistutaan tuke-
malla järjestäjäorganisaatiota yhdes-
sä alueen jäsenyhdistysten kanssa. 
Vuonna 2017 Kiilopäällä järjestettä-
vää eventtiä valmistellaan.

Urho Kekkosen kansallispuistoon 
tehdään runsaasti uusia geokätköjä 
yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. 
Tavoitteena on tehdä puistosta ja Kii-
lopäästä laadukkaiden geokätköjen 
ykköskohde Lapissa.

 Suomen Latu tekee tiivistä yhteistyö-
tä GPS-laitevalmistaja Garminin sekä 
geocache.fi -sivuston ja Kiven alla 
Oy:n kanssa. Suomen Ladun kätköi-
lytoimintaa koordinoi kätköilytyö-
ryhmä, jonka tehtävänä on mm. geo-
kätköilyn edistäminen yhdistyksissä 
ja geokätköilykoulutusten kehittämi-
nen.

uinti
Suomen Latu toimii talviuinnin asi-
antuntijana ja edistää lajia suomalai-
sena terveysliikuntamuotona. 
 Talviuinnin materiaaleja siirretään 
verkkoon, jotta ohjaajakoulutuksen 
voi suorittaa myös verkko-opintoina. 
Nettisivuille kootaan myös talviuin-
tipaikkojen hyviä käytäntöjä sekä 
ohjeet siitä, kuinka talviuintipaikka 
perustetaan.   

Avantouinnin SM-kilpailut järjes-
tetään Kisakallion urheiluopistolla 
Lohjalla 29.–31.1.2016. Tavoitteena 
on saada paikalle vähintään tuhat 
uimaria. Kilpailujen järjestäjällä on 
käytettävissään Suomen Ladun hank-
kima varustepaketti sekä nettisivut.

 Yhdessä Uiden -päivä eli Valtakun-
nalliset talviuintikauden avajaiset 
järjestetään 8.–9.10. Päivän haastee-
na on saada mahdollisimman monta 
uimaria yhtä aikaa avantoon ympäri 
Suomea. Samaan aikaan ilmestyy Tal-
viuimari- tiedotelehti, joka postite-
taan jäsenyhdistyksille.

 Suomen Ladun talviuintitoimikunta 
koordinoi talviuintitoimintaa. Toimi-
kunnan jäsenet vierailevat talviuin-

tipaikoilla ja opastavat yhdistyksiä 
uintipaikkojen turvallisuusasioissa. 
He ylläpitävät myös talviuinnin Fa-
cebook-sivuja. Toimikunta valitsee 
myös Avantouinnin SM-kilpailujen 
järjestäjän ja nimeää Vuoden avan-
non. 

Suomen Latu kannustaa ihmisiä ui-
maan luonnonvesissä ympäri vuo-
den. 1.6.–31.8. järjestetään valtakun-
nallinen kesäuintihaaste, jossa kaikki 
suomalaiset haastetaan käymään 
luonnonvesissä uimassa tai pulahta-
massa. Haastekampanjaa varten laa-
ditaan älypuhelinsovellus, jolla osal-
listujat voivat pitää kirjaa uinneistaan 
ja seurata kampanjan edistymistä. 
Kampanjalla otetaan samalla kantaa 
vesistöjen tilan parantamiseen ja ra-
kentamattomien, vapaiden rantojen 
säilymiseen. 

SauvakäveLy ja käveLy
Sauvakävelyä harrastaa noin 1,5 mil-
joonaa suomalaista. Suomen Latu 
edistää lajia tarjoamalla sauvakävely-
koulutusta ja järjestämällä sauvakäve-
lytapahtumia yhteistyössä muiden or-
ganisaatioiden kanssa. Lisäksi monet 
jäsenyhdistykset vetävät säännöllises-
ti toimivia paikallisia sauvakävelyryh-
miä. Suomen Ladun välineyhteistyö-
kumppani sauvakävelyssä on Startex.
 
Sauvakävelymateriaali siirretään 
verkkoon. Erilaisten videoiden ja op-
paiden avulla voi itsenäisesti opiskella 
tekniikkaa ja saada vinkkejä moni-
puolisista sauvakävelyharjoituksista. 
Ohjaajakursseihin etsitään potenti-
aalisia yhteistyötahoja muista järjes-
töistä. 

 Elokuussa Suomen Latu on mukana 
järjestämässä Helsinki Nordic Walk 
-sauvakävelytapahtumaa, johon osal-
listuu tuhansia kävelijöitä. 
 Kehitetään jäsenyhdistyksille sopiva 
kävelykouluttajakoulutus, joka sisäl-
tää ryhdin sekä kävely- ja sauvakäve-
lytekniikan tarkistamisen ja erilaisia 
kävelyharjoituksia.
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muut aikuiSLiikunnan Lajit 
ja toimintamuodot

FriSbeeGoLF 
Frisbeegolf on voimakkaassa kasvus-
sa oleva laji, jota myös osa jäsenyhdis-
tyksistä edistää. Uusien ratojen raken-
tamista jäsenyhdistyksille jatketaan 
tavoitteena saada kaksi uutta rataa 
valmiiksi. Jäsenyhdistyksissä toteu-
tetaan yhteistyössä Suomen Frisbee-
golfliiton kanssa Frisbeegolf tutuksi 
-kiertue kymmenellä paikkakunnalla. 
Lisäksi järjestetään jäsenyhdistyksille 
ohjaajakoulutusta. Vuoden frisbee-
golftoiminnan huipentaa Suomen 
Ladun jäsenten ja jäsenyhdistysten 
välinen mestaruuskilpailu. 

meLonta
Suomen Latu aloittaa koulutusyhteis-
työn Suomen melonta- ja soutuliiton 
kanssa tarkoituksenaan tarjota me-
lontaohjaajan ja -oppaan kursseja la-
tuyhdistysten melonnasta vastaaville. 
Latuyhdistysten nuorisojäseniä oh-
jataan osallistumaan koskimelonnan 
alkeiskursseille sekä alkeisjunnulei-

reille.

Lisäksi Suomen Latu järjestää vuonna 
2016 viisi melontaretkeä tai -kurssia. 
Yhteistyökumppanin kautta tarjotaan 
EPP-koulutusta sekä testejä, jotka 
palvelevat harrastuksessaan pidem-
mälle ehtineitä melojia. 

32. Suomi Meloo järjestetään kesä-
kuun ensimmäisellä viikolla. Reitti 
etenee Keuruulta Padasjoelle ja järjes-
täjänä on Suomi Meloo -organisaatio. 
35. Erämelonnan SM-kilpailut järjes-
tetään, mikäli järjestäjä löytyy.

LumikenkäiLy 
Lumikenkäilyä harrastetaan noin 
50 jäsenyhdistyksessä. Suomen Latu 
toimii lajin kattojärjestönä ja edistää 
lajia yhteistyössä Suomen Lumiken-
käilijät ry:n kanssa. Lisäksi jäsenyh-
distykset järjestävät lumikenkäretkiä 
omilla paikkakunnillaan.
 Lumikenkäilyn ohjaajakoulutus py-
ritään saamaan pilottien avulla osaksi 
erä- ja luonto-opas- sekä liikunnan-
ohjaajakoulutuksia. Lisäksi pidetään 

10 kpl lumikenkäily tutuksi -kursseja 
yhteistyössä paikallisten jäsenyhdis-
tysten kanssa.
Suomen Ladun toimintakeskuksissa 
jatkuu lumikenkien vuokraus ja oh-
jattu lumikenkäily. Kiilopään kiinto-
rastiverkosto ja 2015 perustettu geo-
kätköpolku tukevat lajin toimintaa 
Kiilopäällä. 

muut Lajit
Jäsenyhdistyksissä harrastetaan 
avainlajien lisäksi myös muita liikun-
talajeja – yhteensä yli kahtakymmen-
tä. Suomen Latu tukee näitä lajeja 
käytettävissä olevien resurssien mu-
kaan. Kesäisin järjestettyjä lajeja ovat 
mm. suunnistus, keppijumppa, kyyk-
kä, soutu ja vesiliikunta. Talvisia laje-
ja ovat puolestaan mm. retki- ja mat-
kaluistelu, lentopallo, lumenveisto ja 
tanssi. Ikäihmisille järjestetään toi-
mintaa, johon keskusjärjestö myöntää 
myös erityistukea.  
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lasTen ja perheiden 
Toiminnan edisTäminen
Lasten ja perheiden toiminnassa 
yhdistyy liikunta, luonnossa toimi-
minen ja yhdessäolo. Toiminnassa 
välitetään terveitä elämänarvoja 
sekä myönteistä asennetta liikuntaa 
ja luontoa kohtaan. 

Suomen Ladun tarjoama laaja ohjaa-
jakoulutus tukee niin vapaaehtois-
toimijoita kuin varhaiskasvatuksen 
ammattilaisiakin. Vuonna 2016 sel-
keytetään näille kahdelle kohderyh-
mälle suunnattuja toimintamalleja 
ja tarjontaa. Tavoitteena on, että yhä 
useampi koulutukseen osallistunut 
liittyy mukaan paikalliseen yhdistys-
toimintaan.  

Jäsenyhdistysten osalta pääpaino on 
lasten ja perheiden toiminnan tu-
kemisessa ja lisäämisessä. Keinoina 
ovat yhdistysten toimintaan sitoutu-
neiden vapaaehtoisten maksuttomat 
kurssipaikat ja kurssien sisältöjen 
kehittäminen niin, että kurssin 
käyminen kannustaa toiminnan 
aloittamiseen yhdistyksessä. Lisäksi 

yhdistysten lastentoimintaa tukee 
Latunen – lastentoimijoiden verkos-
ton toiminta, perheliikunnan kehit-
täminen, retkeilykummitoiminta ja 
Angry Birds -tapahtumat. Varhais-
kasvatuksen ammattilaisten osalta 
pääpaino on tilauskurssimuotoisissa 
koulutuksissa ja Luonnossa kotonaan 
-toiminnassa.

Kouluttajat tapaavat kesällä 2016 
Suomen Latu Kiilopäällä järjestettä-
vällä kouluttajaviikolla.

PerheLiikunta  
Perheliikunta on monipuolista per-
heen aktiivista yhdessäoloa eri ympä-
ristöissä kaikkina vuodenaikoina.

Uuden strategian toimenpiteistä ma-
talan kynnyksen perheliikunnan li-
sääminen käynnistyy. Ensimmäisinä 
toimenpiteinä luodaan lyhyt Perhelii-
kunta tutuksi -kurssi toteutettavaksi 
mm. latualueilla. Lisäksi tuotetaan 
jaettavaa materiaalia sekä toimintaa 
tukevaa materiaalia perhetapahtu-

miin. 

Metsämörrin- ja Muumien ulkoilu-
koulujen ohjaajakursseilla vahvis-
tetaan perheliikunnan sovellusten 
osuutta ja tähän laaditaan kouluttajil-
le ohjeistus. 

Perheliikuntaa tuodaan esiin Suomen 
Ladun medioissa artikkeleiden ja 
käytännön vinkkien muodossa.

Suomen Latu kuuluu Valtakunnal-
liseen Perheliikuntaverkostoon, 
joka tuottaa sähköistä ja kirjallista 
materiaalia sekä viestii perheliikunta-
asioista.

LaSten ja nuorten toimi-
kunta ja Latunen – LaSten-
toimijoiden verkoSto 
Keskusjärjestö tukee jäsenyhdistysten 
lasten ja perheiden toimintaa entistä 
vahvemmin. Vuonna 2014 perus-
tetun Latunen – lastentoimijoiden 
verkoston toiminta jatkuu ja sitä ke-
hitetään edelleen verkoston antaman 
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lasTen ja perheiden 
Toiminnan edisTäminen

palautteen mukaan. Verkostotapaa-
minen järjestetään syksyllä ja yhteyt-
tä pidetään sähköisesti. Erityisenä 
painopisteenä verkoston toiminnassa 
on perheliikunta. 

Lasten ja nuorten toimikunta 
(2014–2015) toimii aktiivisena osana 
Latunen -verkostoa mm. verkosto-
tapaamisen järjestäjänä ja laatimalla 
verkostolle konkreettiset tavoitteet 
ja toimenpiteet vuosille 2016-2021. 
Lisäksi toimikunta pyrkii löytämään 
lisää vapaaehtoisia yhdistyksiin 
kehittämällä jäsenyhdistysten ja op-
pilaitosten välistä yhteistyötä. Yhteis-
työn muotoja kehitetään 3–5 jäsen-
yhdistyksen kanssa. Yhteistyön mallit 
saatetaan kirjalliseen muotoon.  

metSämörri 
Metsämörri on satuhahmo, joka joh-
dattaa lapset luontoon liikkumaan 
sadun ja leikin keinoin. 
 
Metsämörritoiminnan perustana on 
laaja koulutustoiminta. Koulutuksiin 
osallistuvat niin varhaiskasvatuksen 
ammattilaiset kuin vapaaehtoispoh-
jalta toimivat ohjaajat. Kurssivali-
koimassa ovat Metsämörriohjaajan 
perus- ja päivityskurssi sekä teema-
kurssit: Metsänuppuset ja -myttyset, 
Eskarilainen mörrimetsässä  ja Met-
sämörri ystävineen, joka on vuoden 
uutuus. Metsävaeltajan ohjaajakurs-
sin uudistaminen käynnistetään. 
Metsämörrikouluttajille järjestetään 
täydennyskoulutusta ja yhteyttä pide-
tään kouluttajakirjein. 
 
Toimintaa tukevaa materiaalia yllä-
pidetään ja kehitetään. Tietoa Metsä-
mörristä välitetään kaikille avoimessa 
Metsämörri-klubissa. Ohjaajille tar-
jotaan kehittymisen väylää Meillä on 
Metsämörri -laatutunnuksen avulla. 
Laatutunnusjärjestelmää ylläpidetään 
yhdessä Finlands Svenska Idrott rf:n, 
Metsämörriohjaajat ry:n ja Luonnos-
sa kotonaan ry:n kanssa.
 
Maaliskuussa, kansainvälisenä met-
sien päivänä, vietetään Minun puuni 
-päivää, jolloin lapset yhdessä ohjaa-
jien kanssa kylvävät puun siemeniä. 
Tavoitteena on, että 8000 lasta yhdis-

tyksissä, päiväkodeissa ja kouluissa 
osallistuvat päivään. Päivä järjeste-
tään  yhteistyössä Suomen Metsäyh-
distyksen, Metsämörriohjaajat ry:n ja 
Finlands Svenska Idrott rf:n kanssa ja 
siitä tiedotetaan valtakunnallisesti. 

Metsämörriohjaajat ry:n, Finlands 
Svenska Idrott rf:n ja Friluftsfrämjan-
det rf:n kanssa tehdään yhteistyötä. 
Verkostomaista yhteistyötä tehdään 
Metsän oppimispolku -ohjausryh-
män, Ympäristökasvatuksen Pyöreän 
Pöydän ja Varhaiskasvatuksen Ilo 
kasvaa liikkuen -verkoston (Valo ry) 
kanssa.

muumien uLkoiLukouLut  
Muumien ulkoilukoulut vievät lapset 
ja perheet retkeilemään lähiluontoon 
ympäri vuoden. Muumien ulkoi-
lukoulut sisältää Muumien hiihto-, 
lumikenkäily- ja retkeilykoulut.
 
Jatketaan viestimistä Muumien ul-
koilukouluista ja kannustetaan toimi-
joita laajentamaan olemassa olevaa 
Muumien ulkoilukoulutoimintaa 
kattamaan kaikki vuodenajat.

Markkinointia tehostetaan mm. 
uudistamalla markkinointimateriaa-
lia. Kustannusosakeyhtiö Tammen 
kanssa on aloitettu vuonna 2015 yh-
teistyö, jossa tavoitteena on julkaista 
Muumien ulkoilukoulu -aiheisia 
kuvakirjoja, joista ensimmäinen jul-
kaistaan vuonna 2016.

Muumien ulkoilukoulujen ohjaaja-
kurssien päivitetyt materiaalit ja uu-
det kurssikestot (8 x 45 min) otetaan 
vuoden alusta käyttöön.
 
Muumien hiihto-, lumikenkäily- ja 
retkeilykoulujen ohjaajakursseja 
toteutetaan sekä kaikille avoimi-
na että tilauskursseina.  Muumien 
hiihtokoulunohjaajan päivityskurssi 
sekä Retkihemulit -teemakurssi ovat 
saatavilla tilauskursseina. Lisäksi 
järjestetään Muumien retkeilykoulun 
kouluttajakoulutus.

Toimintaa tukevaa materiaalia yl-
läpidetään ja kehitetään edelleen. 
Kouluttajiin pidetään yhteyttä kou-

luttajakirjein.  

LuonnoSSa kotonaan 
Luonnossa kotonaan (LK) on var-
haiskasvatuksessa ja koululaisten 
iltapäivätoiminnassa toteutettava 
toimintamalli, jossa painottuu ulkoil-
maelämä säällä kuin säällä, ympäri 
vuoden. Toiminta korostaa leikkiä, 
kiireetöntä yhdessäoloa ja yhdessä 
tekemistä. 
 
Vuonna 2015 julkaistua uudistunutta 
Luonnossa kotonaan -mallia mark-
kinoidaan aktiivisesti alan lehdissä ja 
julkaisuissa, suorapostituksella sekä 
erilaisten tapahtumien, koulutusten 
ja vierailujen yhteydessä. Tavoitteena 
on, että vuoden lopussa LK-toimi-
paikkoja on 40 kappaletta.
 
Luonnossa kotonaan –työryhmän 
2016–2017 toimintakausi käynnistyy. 
Työryhmän perustehtävän lisäksi 
tehtävänä on LK-täydennyskoulutuk-
sen suunnittelu ja varhaiskasvatuksen 
LK-erityispiirteiden ja käytänteiden 
kirjaaminen.
 
Verkoston toimintaa ylläpidetään 
sähköisellä yhteydenpidolla, vuo-
tuisella verkostotapaamisella ja 
koulutuksilla. Kouluttajiin pidetään 
yhteyttä kouluttajakirjein. Toimijoita 
perehdytetään toimintaan, hake-
mukset ja raportit vastaanotetaan ja 
käsitellään.
 
LK ry:n kanssa tehdään tiivistä yh-
teistyötä. Toimintaan voidaan hakea 
säätiöpohjaista lisärahoitusta.

LuokaSta Luontoon
 -hanke
Vuonna 2014 alkanut hanke jatkuu 
toukokuun 2016 loppuun saakka.  
Hankkeella luodaan ulkona oppi-
misen malleja 1.–4.-luokkalaisten 
opetukseen. 

Opettajamateriaalin lopullinen ver-
sio valmistuu sähköisenä versiona. 
Materiaalia tehdään tutuksi pitämällä 
aiheesta keväällä kaksi koulutusta. 
Hankkeen opettajaverkostoon pide-
tään yhteyttä sähköisesti.  
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Luontoliikuntaa koulujen kerho-
toimintaan -koulutus yhdistetään 
järjestön olemassa olevaan Avaimet 
luontoon -koulutukseen. Päivitetty 
kurssisisältö ja materiaali julkaistaan 
talvella 2016, jolloin toteutetaan 
myös liikunnan aluejärjestöjen sekä 
Suomen Ladun kouluttajien täyden-
nyskoulutus.  

Jäsenyhdistysten kanssa jatketaan 
Retkeilykummitoimintaa, jonka 
pääasiallisena tehtävänä on asian-
tuntemuksen sekä luonto- ja ulkoi-
luinnostuksen vieminen koulujen 
toimintaan. Retkeilykummi-infoja 
toteutetaan kaikille avoimina ja suo-
raan jäsenyhdistyksille ja latualueille 
tarjottuina.  

Hankkeen päätyttyä materiaali-
pankin ylläpito, Avaimet luontoon 
– luontoliikuntaa kerhotoimintaan 
-koulutus ja Retkeilykummitoiminta 
jatkuvat osana järjestön varsinaista 
toimintaa. 

 Kurssin nimi
Kurssien 
määrä

Osal-
listujien 
määrä

Metsämörriohjaajan peruskurssi 27 405

Metsänuppuset ja -myttyset -tee-
makurssi

4 60

Eskarilainen mörrimetsässä -tee-
makurssi

4 60

Metsämörrin ystävät -teemakurssi 4 60

Metsämörrikouluttajien täydennys-
koulutus

1 15

Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi 2 30

Muumien lumikenkäilykoulun 
ohjaajakurssi

2 30

Muumien retkeilykoulun 
ohjaajakurssi

4 60

Muumien retkeilykoulun kouluttaja-
koulutus 1 15

Luonnossa kotonaan -peruskurssi 3 45
Luonnossa kotonaan -täydennys-

koulutus 1 15

Retkeilykummi-info 4 40
Avaimet luontoon – luontoliikuntaa 

kerhoille 2 30

Luonto luokkahuoneena
2 30

 
Yhteensä 61 895

LaStentoiminnan 
ohjaajakouLutukSet 2016
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valTakunnalliseT TapahTumaT
Suomen Ladun valtakunnalliset 
tapahtumat tarjoavat lajin harras-
tajille kohtaamispaikan sekä mah-
dollisuuden testata omia taitojaan. 
Valtakunnallinen tapahtuma tuo 
järjestävälle yhdistykselle paikal-
lista ja valtakunnallista näkyvyyttä, 
mahdollisia uusia yhteistyökump-
paneita ja uusia jäseniäkin. Keskus-
järjestö tukee niin valtakunnallisia 
kuin paikallisiakin tapahtumia, 
joita jäsenyhdistykset järjestävät. 
 
Angry Birds Go Snow -tapahtu-
makiertue toteutetaan tammi–maa-
liskuun aikana. Kiertue sisältää 18 
monipuolista 6–10-vuotiaille lapsille 
suunnattua talviriehatapahtumaa, 
joita jäsenyhdistykset järjestävät. 
Lisäksi Suomen Latu Kiilopäällä 
järjestetään hiihtolomaviikoilla viisi 
tapahtumaa. Tavoitteena on saada 
tapahtumiin yhteensä 8000 osallis-
tujaa. Jäsenyhdistyksille järjestetyn 
tapahtumakoulutuksen ja materiaa-
lipaketin avulla yhdistykset pystyvät 
jatkossa toteuttamaan vastaavan 

tapahtuman itsenäisesti. Tapahtu-
mien yhteydessä toteutetaan myös 
jäsenhankintakampanja. Tapahtumat 
toteutetaan opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön hanketuella ja yhteistyö-
kumppaneina toimivat Rovio Oy 
sekä Startex Oy.

Suomen Ladulla ja sen jäsenyhdis-
tyksillä on kolme Yhdessä-päivää, 
joissa jäsenyhdistykset järjestävät 
teeman mukaisia tapahtumia omil-
la alueillaan. Suomen Latu vastaa 
tapahtumien valtakunnallisesta 
viestinnästä sekä auttaa järjestäjiä 
sisältöjen tuotannossa julkaisemalla 
tapahtumaan liittyvää materiaalia. 
Päivät ovat:

6.2.2016 Yhdessä hiihtäen -päivä, 
jossa toiminnallisena sisältönä on 
esim. suksien voitelua tai hiihto-
oppia Hiihtoniilon avulla. 
 
14.5.2016 Yhdessä pyöräillen -päi-
vä, jolloin latuyhdistykset ja yksittäi-
set ihmiset voivat järjestää pop-up 

pyöräilytapahtumia, kuten esimer-
kiksi pyörälenkin tai -retken, pyörän-
huoltoa tai vaikka tekniikkaradan. 
  
8.-9.10.2016 Yhdessä uiden -päivä, 
jossa jäsenyhdistykset järjestävät 
kaikille avoimia talviuintikauden 
avajaistapahtumia ja tutustuttavat 
ensikertalaisia lajin pariin.

Suomen Latu myöntää vuosittain 
järjestämisoikeudet avantouinnin, 
erävaelluksen, erämelonnan ja lu-
menveiston SM-kilpailuille ja tukee 
tapahtumia järjestäjien kanssa tehtä-
vän sopimuksen mukaisesti.
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vaLtakunnaLLiSet uLkoiLutaPahtumat
Avantouinnin SM-kilpailut 29.-31.1. Kisakallio, Lohja

YHDESSÄ hiihtäen 6.2.
Lumenveiston SM-kilpailut, 12.-14.2. Vihti

Jäänveiston solosarjan SM-kilpailut 18.-20.2. Varkaus
YHDESSÄ pyöräillen 14.5.

32. Suomi Meloo, 11.-17.6. Keuruu-Padasjoki
Latuyhdistysten Frisbeegolf-mestaruuskisat

Helsinki Nordic Walk, elokuu, Helsinki
Erämelonnan SM-kilpailut?
Erävaelluksen SM-kilpailut?

MEGA-event, Kalajoki 12.–14.8. 
YHDESSÄ uiden 8.-9.10.

Kiilopäähiihto 26.11.

anGry birdS Go Snow -taPahtumat
16.-17.1.2016 Helsinki, Jyväskylä

23.-24.1.2016 Järvenpää, Lappeenranta, Joensuu, Haapavesi
30.-31.1.2016 Hollola, Hamina, Reisjärvi
6.-7.2.2016 Kouvola, Kuopio, Vammala

13.-14.2.2016 Hämeenlinna, Kotka, Juankoski, Rovaniemi
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palveluT jäsenyhdisTyksille

Suomen Latu on noin 220 jäsen-
yhdistyksen liitto. Keskusjärjestön 
tehtävänä on palvella jäsenyhdis-
tyksiään eri tavoin. Tukitoimia ovat 
mm. yhdistyksille tarjottavat säh-
köiset järjestelmät (esim. jäsenre-
kisteri, tapahtumakalenteri), tapah-
tumien järjestämisessä auttaminen, 
järjestökoulutukset, aluetoiminnan 
tuki sekä henkilökunnan tarjoama 
neuvonta ja tuki. Keskusjärjestö 
tuottaa myös jäsenetuja yhdistysten 
jäsenille sekä auttaa yhdistyksiä 
jäsenhankinnassa monin eri tavoin.

vaPaaehtoiStoiminnan ke-
hittäminen
Uuden strategian myötä vapaaeh-
toistoiminnan kehittäminen on yksi 
keskeisistä painopisteistä. 

Suomen Ladun toiminta on koko 
olemassaolonsa ajan nojannut pe-
rinteisen vapaaehtoistoiminnan 
muotoihin. Tutkimusten mukaan 

tällainen perinteinen ja sitoutunut 
vapaaehtoisuus elää muutoksen 
aikaa. Kiinnostus talkootöiden te-
kemiseen ei ole kadonnut, mutta 
osallistumisen tavat ja muodot ovat 
toisenlaisia. Vapaaehtoisen osallistu-
misen projektimaisuus, pätkittäisyys 
ja lyhytjänteisyys ovat yleistyneet. 
Suomen Ladun ja sen jäsenyhdis-
tysten vapaaehtoistoiminta tarvitsee 
uudistumista – suunnitelmia, koulu-
tusta, uudenlaista viestintää ja säh-
köisiä alustoja. Ensimmäinen askel 
tässä kokonaisuudessa tulee olemaan 
vapaaehtoistoimintaa kehittävän työ-
ryhmän kokoaminen. 

SähköiSet yhdiStySPaLve-
Lut 
Jäsenrekisteri Ankkurissa jäsenyhdis-
tykset voivat tarkastella yhdistyksen 
jäsenten tietoja ja tehdä erilaisia 
jäsenlistauksia, tai tulostaa osoite-
tarroja. Muutokset jäsenyyksiin ja 
jäsenten yhteystietoihin tehdään 

Suomen Ladun toimistolla. Suomen 
Ladun vuosien 2016–2021 strategian 
mukaisesti keskitettyjä jäsenrekiste-
ripalveluita ylläpidetään ja kehitetään 
mahdollisuuksien mukaisesti.

Ankkurin käyttäjiä koulutetaan tar-
vittaessa liittokokouksen yhteydessä 
sekä mahdollisuuksien mukaan myös 
vertaiskoulutuksena, jossa vapaaeh-
toinen Ankkurin yhdistyskäyttäjä 
vetää latualueen Ankkuri-käyttäjille 
koulutuksen ja käy läpi ohjelmiston 
käyttöä omista lähtökohdistaan. 

Verkkoliittymislomake uusitaan 
verkkosivujen ilmeen mukaiseksi, ja 
se luodaan verkkokauppaympäris-
töön, jolla on myös muita sovellus-
mahdollisuuksia. Verkkoliittymisen 
kehitystyön yhteydessä selvitetään 
myös jäsenkortin mahdollisia säh-
köisiä toimitustapoja. 

YMPÄRIAJOT / SOITIMELLA / HRINGVEGUR

6,40€

2/2015

Teräs-
hangille
Käsivarren
kutsu
Dovrefjell-
Sundalsfjella
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Yhdistysten muut sähköiset palvelut 
on tällä hetkellä koottu Ketju -jär-
jestelmään. Tätä kehitetään entistä 
ketterämpään suuntaan ottamalla 
käyttöön mm. sosiaalisen median 
apuvälineitä. Myös Suomen Ladun 
tapahtumakalenteria kehitetään en-
tistä avoimempaan suuntaan, jotta 
yhä useampi toimija jäsenyhdistyk-
sissä voisi ilmoittaa niin pieniä kuin 
suuriakin liikuntatapahtumia kalen-
terissa.

Toteutetaan kartoitus ja analysointi 
jäsenyhdistyksille suunnatuista pal-
veluista, joita yhdistykset käyttävät, 
toivovat tai tarvitsevat. Vuoden aika-
na suunnitellaan tulosten perusteella 
toimenpiteet palveluiden kehittämi-
seksi. 
 
LiittokokoukSet ja jär-
jeStökouLutukSet 
Keskusjärjestön vuosikokoukset ovat 
tärkeitä koulutuksen ja kohtaamisen 
paikkoja. Kevätkokous järjestetään 
yleensä Etelä-Suomessa, syyskokouk-
sen paikkakunta vaihtelee.
 
Kevätkokous 23.–24.4.2016 Kisakal-
lio, Lohja
Syyskokous 22.–23.10.2016 Sokos 
Hotel Tahko, Nilsiä

Luottamushenkilöiden koulutus-
päivä pidetään 12.3. Kymi-Vuoksen 
latualueella ja 19.3 Lounais-Suomen 
latualueella. Mahdollinen kolmas 
koulutuspäivä voidaan pitää alueiden 
tarpeiden ja toivomusten mukaan. 
OK-opintokeskuksen Ryhdistä yhdis-
tystä -verkkokurssia tarjotaan yhdis-
tysten luottamushenkilöille.
Suomen Latu järjestää kaksi avointa 
ja kuusi tilattavaa koulutusta yhdis-
tystoiminnan turvallisuuteen liitty-
vissä asioissa. Turvallisuuskoulutus 
on osa koulutusuudistustyötä.

Vuoden aikana selvitetään sopivaa 
tahoa, jonka kanssa yhdistyksille voi-
daan toteuttaa yhdistyksen talous- ja 
verotusasioihin liittyvä koulutus.
Yhdistyksille järjestetään tarvittaes-
sa viestintäkoulutusta sosiaalisesta 
mediasta liittokokouksen yhteydessä. 
Yhdistyksiä koulutetaan myös jä-
senhankinnassa, ks. Jäsenhankinta 
-kappale.

aLuetoiminta 
Aluetoiminnan kehittäminen on 
yksi uuden strategian painopisteistä, 
sillä aluetoiminta nähdään hyvänä 
mahdollisuutena edistää myös yhdis-
tysten omaa toimintaa. Osana alue-
toiminnan kehittämistä selvitetään, 

millaista tukea keskusjärjestö voisi 
antaa valtakunnallisesti toimiville 
jäsenyhdistyksilleen.

Aluetoiminnan uudistaminen aloite-
taan perustamalla 3-5 henkilön alue-
työryhmät kullekin alueelle. Työryh-
män tehtävä on paitsi auttaa ja toimia 
yhdessä alueyhdyshenkilön kanssa, 
olla myös alueensa jäsenyhdistysten 
tukena. Työryhmien tehtävät ja ta-
voitteet määritellään vuoden aikana. 

Aluetoimintaa tuetaan taloudellisesti 
korvaamalla siitä aiheutuneita kuluja. 
Etusijalla ovat alueen yhteiset toi-
minnot, kuten koulutukset, eri lajien 
turnaukset, yhteiset retket, tai lajei-
hin tutustuminen. 
 
Kullakin kahdeksalla alueella toimii 
vapaaehtoinen alueyhdyshenkilö, joi-
den toiminnan tukemiseksi järjeste-
tään kaksi koulutuspäivää: 29.–30.1. 
sekä 19.-20.8. yhteistyössä järjestötoi-
mikunnan kanssa.
 Alueet kokoontuvat vuosittain alu-
een syyskokoukseen. Kokouksessa 
suunnitellaan alueen seuraavan 
vuoden toimintaa ja käydään läpi 
Suomen Ladun tulevan vuoden toi-
mintasuunnitelman painopisteet.  
Alueille varataan mahdollisuus ko-
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koontua myös kevätliittokokouksen 
yhteydessä.

jäSenhankinta & 
taPahtumatuki 
Jäsenhankinta on Suomen Ladulle ja 
sen jäsenyhdistyksille tärkein varain-
hankinnan muoto. Laaja jäsenkunta 
pitää Suomen Ladun merkittävänä 
kansalaisten liikuttajana. Suomen La-
dun tavoitteena on saavuttaa 81 000 
jäsenen kokonaismäärä vuonna 2016.

Suosittu Hanki jäsen -kampanja jat-
kuu. Kampanjassa tarjotaan vaihtuvia 
jäsenhankintapalkintoja ja sitä mark-
kinoidaan yhteistyössä jäsenyhdistys-
ten some-yhteyshenkilöiden avulla. 

Jäsenhankkijoita koulutetaan käytet-
täväksi eri tapahtumissa järjestämällä 
kaksi koulutustilaisuutta. Tavoitteena 
on saada yhdistyksiin 20 aktiivista 
jäsenhankkijaa toimintaan mukaan. 
Samalla värvätään jäsenyhdistyksiin 
jäsenhankintavastaavia.
 
Kootaan jäsenyhdistyksille helppo-
käyttöinen jäsenhankintamateriaali-
paketti.
 
Tuotetaan edelleen jäsenyhdistyk-
sille tapahtumamarkkinointi- ja 
jäsenhankintamateriaalia, jotka hel-
pottavat Suomen Ladun toiminnan 
esittelemistä ja luovat koko järjestölle 
yhtenäisen ja tunnistettavan ilmeen.
 
Innostetaan paikallisia latuyhdistyk-
siä tekemään jäsenhankintaa osallis-
tumalla erilaisiin yleisötapahtumiin, 
esim. Ravintolapäivään.
 
Toteutetaan sähköisessä ja sosiaali-
sessa mediassa jäsenhankintakam-
panjoita ystävänpäivänä, äitienpäi-
vänä, kevään valmistujaisjuhlat, 
isänpäivänä ja jouluna. Jatketaan 
opiskelijajäsenyyden markkinointia 
oppilaitoksissa yhteistyössä opiskeli-
joiden liikuntajärjestöjen ja paikallis-
ten latuyhdistysten kanssa.

Rakennetaan Suomen Latu Kiilopään 
ja Paloheinän Hiihtopalvelun jäsen-
hankintapisteet kuntoon. Tehdään 
aktiivista jäsenhankintaa Suomen 

Ladun koordinoimissa yleisötapah-
tumissa. Kaikkien jäsenhankinta-
kampanjoiden tulosten seurantaa 
parannetaan.
                                      
jäSenedut
Latu & Polku on Suomen Ladun jä-
senille suunnattu ulkoilun, retkeilyn 
ja kuntoliikunnan yleisaikakauslehti. 
Latu & Polku -lehti ilmestyy viisi 
kertaa. Printtilehden rinnalla Latu & 
Polku ilmestyy myös verkkolehtenä. 
Sähköinen versio on jäsenetu, joten 
verkkolehteä varten kehitetään stra-
tegian mukainen kirjautuminen säh-
köisiin sisältöihin. Samaa teknologiaa 
voidaan käyttää jatkossa myös muis-
sa Suomen Ladun verkkosisällöissä.

Suomen Latu hakee aktiivisesti uusia 
jäsenetuja koko jäsenkunnalle tar-
joavia kumppaneita. Jäsenedut ovat 
osa Suomen Ladun yhteistyökump-
panuuksia. Jäseneduissa painotetaan 
kotimaisuutta, laatua ja Suomen La-
dun arvoja. 

jäSenyhdiStySvieStintä 
Jäsenyhdistyksille suunnattua vies-
tintää tehostetaan. Liikuttaja-lehti 
muuttuu verkkolehdeksi, jolloin se 
korvaa myös yhdistystiedotteen. 
Jatkuvasti päivittyvän verkkolehden 
lisäksi lähetetään sähköisesti kooste 
tärkeimmistä uutisista noin kerran 
kuukaudessa yhdistysten luottamus-
henkilöille. Neljästi vuodessa verk-
kolehden materiaalista koostetaan 
paperinen tiedote, jonka halukkaat 
yhdistykset voivat tilata.

Liittokokousmateriaalit toimitetaan 
jatkossa yhdistyksille myös sähköi-
sessä muodossa. Materiaalit löytyvät 
myös yhdistyspalveluiden verkkosi-
vuilta.

Julkaistaan yhdistyksien käyttöön 
opas sosiaalisessa mediassa viestimi-
sestä ja toimimisesta. 

Yhdistyksille tarjotaan mahdolli-
suutta postittaa oma jäsenlehtensä 
huomattavasti normaalia postitusta 
edullisemmin Latu&Polku -lehden 
välissä. 

muut PaLveLut  
Paikallistoiminnan vahvistamiseksi 
Suomen Latu aloitti yhdistysvierailu-
jen sarjan vuonna 2012 tavoitteenaan 
vierailla kaikkien jäsenyhdistysten 
luona vuoteen 2016 mennessä. Vuon-
na 2016 viimeisenä vuorossa ovat 
Uudenmaan latualueen yhdistykset.
 
Yhdistystoiminnan kehittämiseksi on 
sen johdon hyvä tietää mitä jäsenistö 
ajattelee yhdistyksen toiminnasta. 
Suomen Ladun jäsenkyselyssä on 
valmiiksi luodut, yhdistyksille sopi-
vat kysymykset, joihin jäsenet vastaa-
vat sähköisen linkin kautta. Kyselyn 
sulkeuduttua yhdistys saa kyselyn 
tulokset itselleen jatkotoimenpiteitä 
varten. Palvelu on yhdistyksille mak-
suton.
 
Järjestötoimikunnan kehittämä Kun-
tomittari on 30 kysymyksen lomake, 
jonka täyttämällä yhdistys voi löytää 
omat vahvuutensa ja kehityskohteen-
sa itse arvioiden.

Kuntomittarikysymysten avulla yh-
distykset määrittävät yhdistyksensä 
tilan ja lähtevät sen jälkeen kehit-
tämään toimintaansa valituilla osa-
alueilla yhdessä kokeneen vertaisla-
tulaisen avustuksella. 
 
Tunnustuksena Suomen Ladun 
tai sen jäsenyhdistyksen toiminta-
ajatuksen toteuttamisesta sekä järjes-
tö- ja talkootyöstä, Suomen Ladun 
hallitus myöntää ansiomerkkejä ja 
muita palkintoja.

Suomen Ladun järjestötoimikunnan 
tehtävänä on koordinoida ja kehit-
tää paikallistason ja aluetoimintaa, 
tukea yhdistyksiä ja edistää uusien 
yhdistysten perustamista, vahvistaa 
nykyisten jäsenyhdistysten toiminta-
edellytyksiä sekä kehittää aluetoimin-
taa ja suunnitella liittokokouksien 
sisältöjä.
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edunvalvonTa
ja ulkoilun olosuhdeTyö

Suomen Ladun edunvalvonta- ja 
olosuhdetyön tavoitteena on turva-
ta ja kehittää ulkoilumahdollisuuk-
sia sekä vahvistaa Suomen Ladun 
tunnettuutta ja merkitystä ulkoilun 
olosuhteiden asiantuntijana ja edis-
täjänä. 

Lähiulkoilumahdollisuuksien ke-
hittämistä pyritään edistämään 
kannustamalla, kouluttamalla ja 
rekrytoimalla paikallisjärjestöjä ja 
olosuhdeverkostoa paikalliseen vai-
kuttamiseen. Paikallisvaikuttamisen 
työkaluksi ja toimijoiden avuksi teh-
dään kuntavaikuttamisen opas. 

Suomen Latu seuraa ulkoilun olosuh-
teisiin vaikuttavaa valtakunnallista 
lainsäädäntöä (mm. laki Metsähal-
lituksesta ja maankäyttö- ja raken-
nuslaki) sekä poliittisia ohjelmia. 
Valtakunnalliseen päätöksentekoon 
vaikutetaan mm. antamalla lausunto-
ja ja osallistumalla erilaisiin työryh-
miin sekä kuulemisiin. Keskusjärjes-
tö tekee edunvalvonnassa yhteistyötä 
muiden toimijoiden kanssa. Suomen 
Latu edistää metsien virkistyskäyttöä 
ja viestii luonnon fyysisistä ja psyyk-
kisistä hyvinvointivaikutuksista. 

Viestintä on tärkeä osa vaikuttamis-
työtä. Suomen Latu laatii tiedotteita 
ja viestii ulkoilun puolesta sidosryh-
mien kanavissa. Jäsenistölle viesti-
tään mm. Latu & Polku -lehdessä, 
Liikuttaja-lehdessä, Suomen Ladun 
verkkosivuilla, Facebookissa ja Twit-
terissä. Suomen Latu laatii mielipide-
kirjoituspohjia ajankohtaisista aiheis-
ta jäsenyhdistysten käyttöön. 
oLoSuhdeverkoSto
Olosuhdeverkoston tavoitteena 
on lisätä paikallista vaikuttamista 
lähiulkoiluolosuhteisiin.  Olosuhde-
verkostolaisilta haetaan osaamista 
paikallista- tai erityisosaamista vaati-
viin kannanottoihin. Lisäksi olosuh-

deverkosto viestii mielenkiintoisista 
paikallisista asioista Facebookin ja 
sähköpostin kautta.

Olosuhdeverkosto kokoontuu liit-
tokokousten yhteydessä. Lisäksi jär-
jestetään tutustumis- ja opintoretki 
aktiivisesti ulkoiluolosuhteita kehit-
täneelle paikkakunnalle. Toiminta-
vuoden tavoitteena on saada jäsenyh-
distysten ulkoiluolosuhteita ylläpitä-
viä ihmisiä mukaan verkostoon.

Olosuhdeverkoston toimintaa ke-
hitetään verkostolle syksyllä 2015 
tehdyn kyselyn ja muiden järjestöjen 
vapaaehtoistoimintaan tutustumisen 
pohjalta. 

Suomen Ladun LauSunnot 
Suomen Latu antaa lausuntoja mer-
kittävimpiin valtakunnallisiin ja 
alueellisiin ulkoiluolosuhteisiin ja 
ulkoilumahdollisuuksiin vaikuttaviin 
lakiehdotuksiin, suunnitelmiin ja 
luonnoksiin. 

jokamiehenoikeudet  
Suomen Latu on asiantuntija joka-
miehenoikeuksiin liittyvissä kysy-
myksissä ja viestii niiden merkittä-
vyydestä ulkoilulle. Suomen Latu 
nostaa teemaa esiin mm. 17.9. järjes-
tettävän tapahtuman yhteydessä. 

Tilauskoulutuksia jokamiehenoi-
keuksista järjestetään jäsenyhdistyk-
sille ja ulkopuolisille tahoille. Vuoden 
2016 aikana tehdään jokamiehenoi-
keuksista koulutusmateriaalipaketti. 
Suomen Latu työskentelee jokamie-
henoikeuksien saamiseksi mukaan 
Unescon aineettoman kulttuuripe-
rinnön kansalliselle ja kansainvälisel-
le listalle.

Muu edunvalvonta-  ja olosuhdetyö
Ulkoilulain toimivuudesta ja sen 
uudistamistarpeista tehtyyn selvi-

tykseen perustuen pyritään vaikut-
tamaan VILMAT-toimintaohjelman 
uudistamisen aloittamiseen. VIL-
MAT on vuonna 2003 tehty valtio-
neuvoston periaatepäätös toiminta-
ohjelmasta luonnon virkistyskäytön 
ja luontomatkailun kehittämiseksi. 
Ohjelman uudistaminen ohjaisi ja 
päivittäisi valtakunnallista ulkoilupo-
litiikkaa.    

Koulutetaan ulkoilureittien vaati-
vuusluokittelijoita tilauksesta ja väli-
tetään luokittelijoita niitä tarvitseville 
reitinpitäjille. 

Ulkoilun pyöreä pöytä kokoaa yhteen 
ulkoiluasioiden tiimoilta asiantun-
tijoita ja toimijoita keskustelemaan 
ajankohtaisista aiheista.

Edunvalvonta- ja olosuhdeasioita 
edistetään myös yhteistyössä eri si-
dosryhmien kanssa (kpl 8.)
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ulkoinen viesTinTä ja -yhTeisTyö 
liikunnan edisTämiseksi 

Ulkoinen viestintä on tärkeässä 
roolissa pyrittäessä Suomen Ladun 
tavoitteisiin. Viestinnällä myös 
tuetaan kaikkia muita järjestön 
toimintoja.

Suomen Latu on aktiivisesti mukana 
sosiaalisessa mediassa. Kanavina 
käytetään Facebookia, Twitteriä, 
YouTubea ja Instagramia. Vuoden 
aikana uudistetaan Suomen Ladun 
some-ohjeistus. Suomen Ladun graa-
fista ilmettä päivitetään uudelle stra-
tegiakaudelle. 

Tiedotetaan aktiivisesti kannanotois-
ta, tapahtumista, lajeista ja muusta 
toiminnasta. Tiedotetaan medialle ja 
sidosryhmille pääsääntöisesti sähköi-
sesti. Tuloksia seurataan sähköisellä 
mediaseurantatyökalulla.

Suomen Ladun sähköinen uutiskirje 
ilmestyy vähintään 11 kertaa vuoden 
aikana. Tilaajamäärää pyritään kas-

vattamaan paremman tiedottamisen 
ja kampanjan avulla. 

Julkaistaan jokamiehenoikeudet-
aiheinen ulkoilukalenteri. Kalenteri 
toimitetaan Suomen Ladun jäsenille 
Latu&Polku-lehden mukana.

Teetetään imagotutkimus Suomen 
Ladusta ja tehdään selvitys järjestön 
nimen tunnettuudesta ja tarpeista 
nimen muuttamiseen.

Lanseerataan viestinnällinen kam-
panja ja tapahtuma, jossa haastetaan 
julkisuuden henkilöitä ja kaikkia 
kansalaisia nukkumaan yö ulkona. 
Kampanjan tavoitteena on yhteiskun-
nallinen vaikuttavuus. Tapahtumaa 
vietetään 17.9.2016.

Suomen Ladun 80-vuotishistoriikin 
valmistelu jatkuu. Historiikin on 
tarkoitus valmistua vuoteen 2018 
mennessä.

Suomen Ladun SidoSryh-
mät 
Suomen Ladun sidosryhmäyhteis-
työn päämääränä on edistää järjestön 
strategisia tavoitteita. Tärkeimmät 
sidosryhmätyön muodot liittyvät 
ulkoiluun, liikuntaan, matkailuun, 
tutkimukseen, ympäristöasioihin ja 
nuorisotyöhön. 

Suomen Ladun tärkeimpiä sidos-
ryhmiä ovat opetus- ja kulttuuri-, 
ympäristö-, sosiaali- ja terveys- sekä 
maa- ja metsätalousministeriö ja 
Metsähallitus. Koulutusasioissa teh-
dään yhteistyötä OK-opintokeskuk-
sen kanssa. Suomen Latu on mukana 
Ulkoilufoorumissa, joka on virkistys- 
ja ulkoilujärjestöjen verkosto ja ottaa 
kantaa ajankohtaisiin ulkoiluasioihin. 
Valtakunnallisessa perheliikuntaver-
kostossa toimitaan lasten ja perhei-
den liikuttamiseksi. Suomen Latu 
edistää ulkoilua myös yhteistyössä 
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muiden liikuntajärjestöjen sekä yri-
tysten ja yhteisöjen kanssa. 

Suomen Latu osallistuu lisäksi lu-
kuisiin työryhmiin, ohjelmiin ja 
hankkeisiin, joiden työ tukee stra-
tegiamme edistämistä. Esimerkiksi 
Kuluttajaturvallisuusasian neuvotte-
lukunnassa on mahdollista edistää 
ulkoiluun liittyviä kuluttajaturvalli-
suusasioita, joista monet ovat olleet 
tapetilla viime vuosina.

vaLo ry 
Valo ry on merkittävä vaikuttaja val-
takunnallisissa liikunta-asioissa. Suo-
men Ladun toimisto sijaitsee Pasilas-
sa Valo ry:n edelleen vuokraamissa 
tiloissa. Suomen Latu tekee Valon 
kanssa toiminnallista yhteistyötä 
mm. lasten ja aikuisten harrastelii-
kunnan edistämiseksi ja on mukana 
Valo ry:n hallinnoiman Liikkujan 
Polku -verkoston työryhmissä.

Lähtökohtaisesti Suomen Latu haluaa 
liittyä yhteiseen liikunnan ja urheilun 
katto-organisaatioon heti, kun jäse-
nyys edistää  Suomen Ladun määrit-
tämien tavoitteiden saavuttamisessa 

pitkällä aikavälillä nykyistä parem-
min. Suomen Latu ei kuitenkaan 
hyväksy Valo ry:n tahtotilaa toimia 
jäsentensä erilaisten avustusten jaka-
jana. Aiheesta pitäisi käydä avointa 
keskustelua yhteisön sisällä.

metSähaLLituS 
Suomen Latu antaa lausuntoja uudis-
tettaviin kansallispuistojen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmiin yhteistyössä 
jäsenyhdistysten ja olosuhdeverkos-
tolaisten kanssa. 

Suomen Ladun edustaja on jäsene-
nä Urho Kekkosen kansallispuiston 
neuvottelukunnassa pyrkien vai-
kuttamaan alueen monipuolisen ja 
laadukkaan ulkoilun ja retkeilyn 
puolesta.

Yhdessä Metsähallituksen kanssa 
suunnitellaan osallistumista Suomi 
100 -ohjelmaan Suomen satavuotis-
juhlavuonna 2017. 

Metsähallituksen toimintaa määritte-
levää Metsähallituslakia uudistetaan. 
Suomen Latu valvoo uudistustyössä 
ulkoilijoiden etuja ja pyrkii varmis-

tamaan, etteivät luonnon virkistys-
käytön mahdollisuudet tai palvelut 
kavennu uudelleenorganisoinnin 
myötä. 

Metsähallituksen kanssa jatketaan 
yhteistyötä Luontoon.fi-sivuston 
Retkeilyn ABC:n sisällöntuotossa ja 
markkinoinnissa. 

yhteiStyökumPPanit 
Suomen Latu kehittää edelleen yh-
teistyökumppanuuskonseptiaan 
vastaamaan paremmin nykypäivän 
kumppanuusodotuksia. Painopiste 
on yhä enemmän sisältömarkkinoin-
nissa. Suomen Ladun lasten ja per-
heiden toiminta, maastopyöräily sekä 
Yhdessä-teemapäivät priorisoidaan 
kumppanihaun kärkisisällöiksi.

Suomen Latu keskittyy lähinnä val-
takunnallisiin yhteistyökumppanei-
hin, joiden arvot vastaavat Suomen 
Ladun arvoja. Yhteistyökumppanei-
den tuoma taloudellinen lisäpanos 
hyödyntää koko Suomen Ladun 
jäsenkuntaa. Tärkeimmät yhteistyö-
kumppanit on mainittu toimintojen 
kohdalla.

ToiminTakeskukseT
Suomen Ladun toimintakeskuksis-
sa toteutetaan järjestön sääntöjen 
mukaista, yleishyödyllistä ja aat-
teellista toimintaa.

Suomen Latu kiiLoPää     
Saariselän alueella, Urho Kekkosen 
kansallispuiston kupeessa sijaitseva 
luontoliikuntakeskus Suomen Latu 
Kiilopää tuottaa kaupallisia matkai-
lun majoitus-, ravintola- ja ohjelma-
palveluita. Tämän lisäksi Suomen 
Latu ry tuottaa kohteessa kaikille 
avoimia maksullisia ja maksuttomia 
aatteellisia liikuntapalveluja ja kou-
lutuksia.

Aatteellista jäsenyhdistystoimintaa 
tuetaan sesonkiaikojen ulkopuolella 
tarjoamalla jäsenille ja jäsenyhdis-
tyksille erikoishintaisia palveluja. 

Sesonkiaikoina kaikkia asiakkaita 
kohdellaan samanarvoisesti varmis-
taaksemme kohteen taloudellisen 
toiminnan.

Liiketaloudellinen toiminta
Suomen Latu Kiilopään liikeideana 
on tarjota suomalaisille ja kansain-
välisille vieraille liikunnallisia luon-
toelämyksiä turvallisesti, korostaen 
Lapin ainutlaatuista
luontoa ja puitteita. Toiminnan kär-
kenä on luontoliikunta. Lisäksi tarjo-
taan majoitus- ja ravintolapalveluja. 
Kohteen majoitus- ja ravintolakapa-
siteetti on n. 250 vuode- ja ravinto-
lapaikkaa. Asiakaskunnasta n. 30 % 
on ulkomaalaisia vieraita, pääosin 
Keski-Euroopasta.

majoituSPaLveLut
Suomen Latu Kiilopään tarjonnassa 
on perinteisesti suosittuja Lappi-hen-
kisiä parimökkejä sekä tunnelmalli-
sia perusmökkejä. Hotelli Niilanpää 
tuodaan esille viestittämällä saunojen 
sijainnista saman katon alla avan-
touintineen. Hostel Ahopää tarjoaa 
retkeilijälle edullista ja retkeilyhen-
kistä tunnelmaa ja majoitusta. Moni-
puolinen majoitustarjonta on myös 
tulevalla kaudella Kiilopään vahvuus.  

ravintoLatoiminta
Suomen Latu Kiilopää tarjoaa moni-
puoliset ravintolapalvelut: Pääravin-
tolassa aamiais-, lounas- ja päivällis-
ruokailut tarjotaan buffet-muodossa. 
Pihvitupa Kammi toimii á la carte 
-ravintolana sesonkiaikoina ja pää-
osin savusaunailtoina.
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Suomen Latu Kiilopää
Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2014

Tuotot 1 864 800,00 1 866 300,00 1 813 312,77
Henkilöstökulut -588 750,00 -578 100,00 -568 774,50
Poistot -184 227,00 -150 000,00 -151 384,22
Muut kulut -964 800,00 -1 018 300,00 -975 978,64
Tulos 127 023,00 119 900,00 117 175,41

Suomen Latu Ylläskartano
Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2014

Tuotot 24 194,00 24 000,00 16 639,57
Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00
Poistot -7 743,00 -8 300,00 -8 974,56
Muut kulut -9 851,00 -10 000,00 -30 922,70
Tulos 6 600,00 5 700,00 -23 257,69

Suomen Latu Liikuntapalvelut
Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2014

Tuotot 0,00 58 500,00 16 875,73
Henkilöstökulut 0,00 -43 750,00 -25 893,79
Muut kulut 0,00 -14 750,00 -16 274,62
Tulos 0,00 0,00 -25 292,68

Suomen Latu Hiihtopalvelut
Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2014

Tuotot 84 500,00 80 000,00 79 823,92
Henkilöstökulut -48 000,00 -39 500,00 -66 686,13
Poistot -2 500,00 -2 700,00 -4 008,63
Muut kulut -49 000,00 -37 800,00 -36 601,12
Tulos -15 000,00 0,00 -27 471,96

Suomen Latu Akumaja
Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2014

Tuotot 10 750,00 10 540,00 9 483,60
Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00
Poistot -3 050,00 -3 040,00 -3 533,67
Muut kulut -9 100,00 -7 750,00 -10 831,98
Tulos -1 400,00 -250,00 -4 882,05

Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Tilinpäätös 2014
Yhteensä 117 223,00 125 350,00 36 271,03

Maahinen -kota toimii tilausravin-
tolana ja kahvilana. Aulassa toimiva 
minimarket päivitetään toukokuussa 
aulan ja vastaanoton muutostöiden 
yhteydessä.

vaStaanotto- ja auLatiLat
Päärakennuksen sisääntuloaulassa 
tehdään muutostöitä. Yhteistyös-
sä Metsähallituksen kanssa aulaan 
rakennetaan kansallispuiston ja 
Suomen Latu Kiilopään palvelujen 
esittelyosastot. 

Samalla keskuksen vastaanottopiste 
päivitetään asiakaspalvelun osalta 
nykyaikaiseksi ja vastaanoton opas-
taulut uusitaan. Kahvilan ja mini-
marketin  toiminnot integroidaan 
paremmin vastaanoton kanssa yh-
deksi kokonaisuudeksi.  

myynti ja markkinointi
Kiilopään myyntipalvelu suunnittelee 
myynti-ja markkinointitoiminnot 
vastaamaan edellämainittuja asiakas-
ryhmiä ja -palveluja. Avainasemas-

sa tulevalla kaudella on sähköisen 
markkinoinnin kehittäminen ja sitä 
kautta myynnin kasvattaminen. Va-
rausjärjestelmä päivitetään myös mo-
biilipäätelaitteilla toimivaksi. Lisäksi 
viestintää nettisivujen ja Facebookin 
kautta tehostetaan. 

Lisätään yhteistyökumppani- ja mat-
kanjärjestäjä-vierailuja, jotka toteute-
taan yhteistyössä aluemarkkinointia 
toteuttavien tahojen kanssa. 

Maastopyöräilyn salliminen kansal-
lispuiston reiteillä ensi kesästä alkaen 
tuo Kiilopäälle kokonaan uuden 
asiakasryhmän sekä mahdollisuuden 
järjestää lajin kurssi- ja leiritoiminto-
ja sekä tapahtumia.

Investoinnit, korjaukset, huollot
Merkittävin investointi on Hotelli 
Niilanpään huoneiden ja yleisten
tilojen kunnostus, jotta ne vastaisivat 
kilpailukyvyltään alueen muiden ho-
tellien tarjontaa ja tasoa. Kunnostus-
työ suunnitellaan yhteistyössä Jouni 

Kotilahti Oy:n ja sisustusarkkitehti 
Mirka Uskin kanssa.

Syksyn 2015 aikana Kiilopäällä val-
mistuu maalämpöhanke. Merkittävä 
osa Kiilopään käyttämästä lämmi-
tysenergiasta tuotetaan jatkossa uu-
siutuvalla energialla, mikä pienentää 
kohteen hiilijalanjälkeä ja tuo tule-
vaisuudessa myös huomattavaa sääs-
töä lämmityskuluissa.

Muussa korjaus- ja huoltotoimin-
nassa noudatetaan perinteistä vuosi-
huollon kiertoa. 

henkiLöStö
Suomen Latu Kiilopään vakituinen 
henkilöstö on tällä hetkellä 10 työn-
tekijää.

Hotellin vastaanotto, keittiö, siivous 
ja huolto, myyntipalvelu sekä liikun-
tatoimi muodostavat kukin oman 
kokonaisuuden. 
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kiiLoPään aatteeLLinen 
Liikuntatoiminta 
Suomen Latu Kiilopäällä järjestetään 
runsaasti kaikille avoimia ja maksut-
tomia liikuntapalveluita, kuten retkiä 
ja liikuntatapahtumia. Liikuntatoi-
minnan perusta on viikko-ohjelma, 
jossa jokaiselle päivälle on yksi lii-
kunnallinen ohjelma. Sesonkiaikoina 
viikko-ohjelmaa lisätään. Viikko-
ohjelma perustuu Kiilopäällä eniten 
harrastettaviin lajeihin, kuten hiihto, 
patikointi, frisbeegolf ja talviuinti.

Alue on erinomainen myös oma-
toimisesti liikkuville. Kesällä voi 
patikoida merkittyjä luontopolkuja 
ja muita reittejä pitkin, pelata eri-
laisia pelejä sekä heitellä suopunkia. 
Frisbeegolf-kiekkoja, suunnistusvä-
lineitä ja GPS-laitteita geokätköilyyn 
voi vuokrata Kiilopään vastaanotos-
ta. Kiintorastiverkoston yksi osa on 
myös talvikäytössä, ja sitä voi kiertää 
lumikengillä. Talvella voi tehdä mm. 
hiihto- ja lumikenkäretkiä, laskea 
mäkeä, tehdä lumiveistoksia, potku-
kelkkailla sekä osallistua erilaisiin 
talvilajitapahtumiin. 

Olemassaolevia ulkoiluolosuhteita, 
kuten kiintorastiverkosto, frisbeegol-
frata ja geokätköpolku, ylläpidetään. 
Frisbeegolfrata kunnostetaan ja selvi-
tetään mahdollisuudet laajentaa sitä. 
Kiintorastiverkostolla järjestetään 
iltarastitapahtumia yhteistyössä pai-
kallisen suunnistusyhdistyksen kans-
sa. Palveluiden kuvauksia lisätään 
Kiilopään verkkosivuille. 

Urho Kekkosen kansallispuiston 
merkityt reitit aukeavat maastopyö-
räilijöille, kun uusi hoito- ja käyt-
tösuunnitelma sekä järjestyssääntö 
astuvat voimaan. Kiilopäällä valmis-
taudutaan maastopyöräilyn tuloon 
hankkimalla varusteita ja suunnitte-
lemalla reittejä.

Geokätköilyn harrastamiseen Kii-
lopään alue on oivallinen. Alueelle 
kesällä 2015 valmistunut geokätkö-
polku muodostuu 67 erillisestä kät-
köstä. Kätköt ovat etsittävissä myös 
talviaikaan lumikengillä ja polku 

toimii erinomaisena lumikenkäreitti-
nä myös muille ulkoilijoille. 

Hiihtolomaviikoilla Kiilopäällä jär-
jestetään viisi perheille suunnattua 
Angry Birds Go Snow -tapahtumaa. 
Myös muumihiihtokoulua järjes-
tetään hiihtolomaviikkojen aikana. 
Elokuussa Kiilopäällä järjestetään 
Snowflakes Multisport seikkailu-
urheilutapahtuma. Kiilopäähiihto-
tapahtuma toteutetaan toisen kerran 
marraskuussa, osanottajatavoite on 
500 hiihtäjää.

Suomen Latu Kiilopään liikuntatoi-
mintaa markkinoidaan Kiilopään 
nettisivuilla, Metsähallituksen 
infopisteissä, Saariselän keskusva-
raamolla, alueen ilmoitustauluilla 
ja valtakunnallisissa tapahtumissa. 
Ajankohtaisten tapahtumien ja ohjel-
mien päivitykset tehdään Facebook-
sivuille. Tapahtumia markkinoidaan 
myös alueen lehdissä ja tapahtuma-
kalentereissa. 

Sesonkiaikoina Kiilopäällä toimivat 
liikuntatoiminnan tukena Latuneu-
vojien oppaat. Oppaille järjestetään 
yhteinen koulutusviikko kesällä Kii-
lopäällä. Oppaille tuotetaan opaskan-
sio, joka sisältää perustiedot Suomen 
Ladusta, Kiilopäästä, opastoiminnas-
ta ja alueen reiteistä.

Suomen Latu 
hiihtoPaLveLut 
Suomen Latu Hiihtopalvelut Helsin-
gin Paloheinässä on talvisesonkeina 
toimiva välinevuokraus-, väline-
myynti-, liikuntakurssi- ja suksien-
voitelukeskus. Alue on Suomen eni-
ten käytetty ulkoilupaikka talvisin. 
Alueen liikenneyhteydet paranivat 
merkittävästi vuonna 2015, joten 
ulkoilijoiden määrä alueella kasvanee 
entisestään. 

Talvella järjestetään aikuisten hiih-
totekniikkakursseja sekä Muumi-
en hiihto- ja lumikenkäilykouluja 
lapsille. Paloheinässä ylläpidetään 
hiihto- ja lumikenkäpalvelua Helsin-
gin peruskoululaisille. Lumikauden 
aikana lauantaisin järjestetään koko 
perheen ulkoilutapahtumia. Hiihto-

palveluiden kursseista ja tapahtumis-
ta tiedotetaan paikallislehtien ilmais-
palstoilla sekä hiihtokauden alkaessa 
mainoksilla alueiden lehdissä. Ilmoi-
tustauluille ja latujen varsille viedään 
tapahtumakalenteri sekä vuokraus- ja 
suksihuoltohinnastot. 

Suomen Latu pyrkii vuokraamaan 
alueella sijaitsevan Paloheinän ma-
jan. Ulkoilukeskuksena toimivan 
majan oheispalveluina tarjottaisiin 
vain pakollista majatyypistä kah-
vilapalvelua niinä vuodenaikoina, 
kun sitä olisi taloudellisesti järkevää 
tarjota tai kun sopimus sitä edel-
lyttäisi. Suomen Ladun tavoitteena 
ei ole tehdä kohteessa voittoa, vaan 
lisätä Suomen Ladun tunnettuutta ja 
kehittää uusia ulkoilun aktiviteetteja. 
Kohteessa pyrittäisiin viiden vuoden 
aikajänteellä taloudellisesti nollatu-
lokseen. Kohteen toimintoja olisivat 
mm. lasten hiihtomaatoiminta, lasten 
suksi- ja lumikenkäkirjastojen ke-
hittäminen, alueen maastopyöräilyn 
kehittäminen ja polkujuoksun akti-
vointi sekä Yukigassen-toiminnan 
käynnistäminen.

Suomen Latu etsii edelleen Tampe-
reen Kaupin ja Imatran siirrettäville 
hiihtopalvelupisteille toimijoita tai 
uusiokäyttöä. Jos käyttöä suksihuol-
torakennuksille ei löydy, ne myy-
dään. 

Hiihtopalveluiden budjetoitu tulos 
on -15 000 euroa.

Suomen Latu 
yLLäSkartano 
Ylläskartano sijaitsee Kuervaaran 
rinteellä, noin 1,5 kilometriä länteen 
Ylläksen keskustasta. Kohteessa toi-
mii kesästä 2014 alkaen 7 Fells Hostel 
tarjoten hostellityyppistä majoitusta 
erikokoisille ryhmille. Suomen La-
dun jäsenet saavat kohteesta 10% 
alennuksen suoraan hostellista varaa-
malla. Ylläskartanon budjetoitu tulos 
on +6 600 euroa.

Suomen Latu akumaja 
Suomen Latu Akumaja on eräretkei-
lyn keskus Paistuntureiden erämaa-
alueen rajalla. Akumaja sijaitsee 
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Karigasniemellä Akujoen varrella, 
3,5 kilometriä lähimmästä tiestä. 
Akumajan (12 hlöä) lisäksi käytettä-
vissä on Dominickin mökki (6 hlöä) 
ja rantasauna. Kohteessa on aurinko- 
ja tuulienergialla toimiva sähkövalo, 
kaasulla toimiva keittiö, takka ja 
kamina. Akumajalla ja Dominickin 
mökissä on yhteiset ulkohuoneet ja 
yhteinen sauna. 

Akumajalla ja  Dominickin mökillä 
tehdään tarpeelliset siivous- ja huol-
totoimenpiteet. Huollosta vastaa 

Latuneuvojat ry. Lisäksi tehdään tar-
vekartoitus ja selvitys mahdollisesta 
keittokatoksen rakentamisesta tai 
tulipaikan uusimisesta. 

Akumajan budjetoitu tulos on -1400 
euroa.
 
muut kohteet
Suomen Latu omistaa 1/6-osuuksia 
Sastamalan Ellivuoren lomakohtees-
ta. Nämä ovat jäsenyhdistysten ja 
jäsenten varattavissa Vuorihotellin 
kautta. Ellivuori on mm. melojille 

ihannekohde, jossa voi majoittua 
mukavasti ja meloa historiallisissa 
maisemissa.
 
Kiilopäällä sijaitsevat Outaladun 
lomaosakkeet ovat varattavissa Kiilo-
pään online-varausjärjestelmän kaut-
ta. Yhdistyksille annetaan käyttöön 
varauskoodi, jolla he saavat alennuk-
sen varauksesta.

hallinTo
StrateGia ja mittarit 
Suomen Ladun uusi strategia kattaa 
vuodet 2016–2021. Uusi strategia 
on esitelty kappaleessa 2. Strategi-
an ja vision toteutumista seurataan 
säännöllisesti Suomen Ladun mitta-
ristolla. Yksiköillä on omat tulosmit-
tarinsa, minkä lisäksi koko järjestön 
toimintaa seurataan yhteisillä mitta-
reilla. Mittarit vahvistetaan liittoko-
kouksessa syksyllä 2015. Mittarointia 
varten suunnitellaan mm. asiakas-
tyytyväisyyttä seuraavan tikettijärjes-
telmän käyttöönotto keskusjärjestön 
yhdistys- ja jäsenpalveluun. 

LiittohaLLituS ja Luotta-
muShenkiLöt 
Suomen Ladun hallitus on kymme-
nestä jäsenestä koostuva toimielin, 
jonka valitsee syysliittokokous. 
Hallituksen jäsenten toimikausi on 
kolme vuotta, ja kolmasosa jäsenistä 
on kerrallaan erovuorossa. Hallitus 
kokoontuu noin 7 kertaa vuoden 
aikana. Tarvittaessa pidetään sähkö-
postikokouksia. Kokoukset valmis-
telee työvaliokunta, johon kuuluvat 
hallituksen puheenjohtajat ja toimin-
nanjohtaja. Hallituksen paikkajaossa 
on ollut vakiintunut käytäntö, jossa 
puheenjohtajan ja yhden asiantunti-
jajäsenen lisäksi hallituksessa on yksi 
edustaja kultakin latualueelta. 

henkiLöStöhaLLinto 
Suomen Ladussa työskentelee vaki-
naisena 26 henkilöä. Lisäksi projek-
ti- ja sesonkitehtävissä työskentelee 
osa- ja määräaikaisia henkilöitä 
tarpeen mukaan. Työsuhteisia henki-
lötyövuosia kertyy vuodessa yhteensä 
noin 35.
 
Henkilöstön ammattitaidon kehitty-
mistä, työtehtävien tavoitteita, työssä 
selviytymistä ja viihtymistä ediste-
tään kehityskeskusteluilla ja sään-
nönmukaisilla ilmapiirikyselyillä. 
Lisäksi työnantaja tukee henkilöstön 
ammattitaidon kehittämistä tarpeel-
lisiksi katsomillaan koulutuksilla. 
Henkilökunnan palkitsemisjärjestel-
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Talous
Suomen Latu ry on yleishyödylli-
nen yhdistys, jonka toiminnan ra-
hoitus perustuu palvelutuottoihin, 
jäsenmaksuihin, opetus- ja kulttuu-
riministeriön myöntämään toimin-
ta-avustukseen, muuhun omaan 
varainhankintaan sekä ministeri-
öiden ja muiden julkisyhteisöjen 
myöntämiin projektiavustuksiin.

taLoudeLLinen toimintaym-
PäriStö
Vuonna 2016 edelleen heikkona 
jatkuva taloustilanne voi heijastua 
palvelujen kysyntään, toisaalta ma-
tala korkotaso pitää ulkopuolisen 
rahoituksen kustannukset alhaisina. 
Jäsenmäärän ja jäsenmaksutuloker-
tymän uskotaan kuitenkin edelleen 
nousevan. Suomen Latu Kiilopään 
kannattavuus paranee ja kohteeseen 
suunnitellaan hotellihuoneiden re-
montointia. 
 
taLouSarvio
Suomen Ladun varsinaisen toimin-
nan kulujäämä vuodelle 2016 on 1 
963 623 euroa. Kulujäämä nousee 

hieman vuodesta 2015.  Ulkopuo-
lisilla avustuksilla rahoitettavaa 
hanketoimintaa on suunnitteilla n 
20% vähemmän kuin vuodelle 2015. 
Omasta varainhankinnasta (sis. jä-
senmaksut, liiketoiminnan tuotot 
sekä muun omatoimisen varain-
hankinnan tuotot) kertyy 1 075 423 
euroa, hyvä tilanne vahvistuu edel-
leen. Toimintaan haetaan avustuksia 
yhteensä 857 450 euroa, josta 87 450 
projektiavustuksina.
 
Talousarvio on laadittu nollatulok-
seen. Omaisuuseristä on talousarvi-
oon otettu yhteensä 205 530 euron 
vuosipoistot.

jäSenmakSut
Jäsenmaksut ovat Suomen Ladun 
merkittävin omatoimisen varain-
hankinnan tulonlähde. Suomen 
Ladun jäsenmaksuosuudet pysyvät 
liittokokouksen 19.4.2015 tekemän 
päätöksen perusteella ennallaan ja 
ovat vuonna 2016 seuraavat (suluissa 
vuoden 2015 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 
jäsenmaksulaskutuksessa mukana 
oleville jäsenyhdistyksille neljä kertaa 
vuodessa, helmikuussa, huhtikuussa, 
kesäkuussa sekä joulukuussa.
 
Jäsenmaksukertymän ennustetaan 
kasvavan kolme prosenttia suhteessa 
vuoden 2014 tilinpäätökseen.

muu varainhankinta
Suomen Ladun muu varainhankinta 
koostuu liiketoiminnan tuotoista 
Suomen Latu Kiilopäältä sekä Yl-

män käyttöönottoa jatketaan. Palkit-
semiseen on varattu määräraha jonka 
käytöstä päättää liittohallitus tilikau-
den toiminnallisten ja taloudellisten 
tulosten perusteella.
 
Suomen Latu ry toimii siviilipalve-
luspaikkana, jossa palvelustaan suo-
rittaa 2-3 siviilipalvelushenkilöä.
 
Organisaatiorakennetta uudistetaan 
vastaamaan paremmin uuden strate-
giakauden toiminnan painopisteitä.
 
Yhdenvertaisuussuunnitelma
Suomen Latu on kaikille avoin kan-
salaisjärjestö, jonka toimintaan ovat 
tervetulleita kaikki. Yhdenvertaisuus-
suunnitelman kokoamista jatketaan 
keskusjärjestön toimesta.

taLouShaLLinto 
Toimintakeskusten palvelu
Suomen Ladun toimisto hoitaa kes-

kitetysti kaikkien toimipisteiden 
taloushallinnon sekä tuottaa keskuk-
sille markkinointi- ja tiedotuspalve-
luita.

SääntöuudiStuS 
Suomen Ladun sääntöjä on työstetty 
jäsenyhdistyksille suunnatuissa ky-
selyissä ja liittokokouksissa sekä eri 
työryhmissä ja hallituksissa. Hallitus 
esittelee uudet säännöt päätettäväksi 
vuoden 2016 kevät- ja syysliittokoko-
uksessa. Sääntöuudistuksen tavoittee-
na on uusia ja päivittää Suomen Latu 
ry:n säännöt vastaamaan tätä päivää. 
Merkittävimmät muutokset koskevat 
äänimäärien päivittämistä tämän 
hetken jäsenyhdistysten jäsenmääriin 
sekä hallituksen kokoonpanon muo-
dostumista. Sääntömuutoksen jäl-
keen uusitaan myös jäsenyhdistysten 
mallisäännöt.

Suomen Ladun PaLveLuyh-
tiö, omiStukSet ja oSak-
kuudet 
Suomen Ladulla on kiinteistöihin ja 
tontteihin liittyvää omaisuutta Lapis-
sa ja Sastamalassa (Akumaja Utsjoel-
la, Kiilopää Saariselällä, Ylläskartano 
Kolarissa sekä Jeris Muoniossa ja 
Ellivuori Sastamalassa.) Lisäksi Suo-
men Latu omistaa pienen määrän 
pörssiosakkeita. Järjestö omistaa 100 
% Suomen Latu Palveluyhtiö Oy:stä, 
jonka tehtävänä on Kiilopään Outa-
ladun myyntiprojektin loppuunsaat-
taminen.
 
Suomen Latu ja Olympia matkatoi-
misto tarjoavat yhteisellä Kaukoret-
ket-tuotemerkillä matkoja ulkomail-
le. Olympia Kaukomatkatoimisto on 
matkojen vastuullinen matkanjärjes-
täjä.
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läskartanosta, Ulkoilukalenterista 
vuosittain saatavista keräystuotoista 
sekä yhteistyösopimuksista. Varain-
hankinnan uusien muotojen kuten 
testamenttilahjoittamisen jalkautta-
mista jatketaan.

SijoituS- ja rahoituStoi-
minta
Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta ker-
tyy 30 750 euron nettotulos, pääasi-
assa maanvuokratuotoista. 

inveStoinnit
Vuodelle 2016 toimintasuunnitel-
maan ja talousarvioon on otettu 
mukaan Suomen Latu Kiilopään 
hotellihuoneiden kunnostus. Inves-
toinnin arvo on noin 230 000 euroa 
ja se tullaan rahoittamaan vieraalla 
pääomalla. 

Akumajalle suunnitellaan keittoka-
toksen toteutusta, ensimmäisen vuo-
den investoinnin arvo on noin 5000 
euroa.  

veLkaPääoma
Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 
suunnitelman mukaisesti 244 000 
eurolla. 

Hotellihuoneiden kunnostuksen ra-
hoituksessa varaudutaan uuteen lai-
natarpeeseen. Toimintaa tukematto-
man omaisuuden realisointia tullaan 
tarvittaessa jatkamaan, huomioiden 
ympärillä vallitseva taloustilanne ja 
omaisuuserien myyntiarvon kehitys. 
Mahdollisia realisoituvia myyntivoit-
toja ei ole otettu talousarvioon.
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