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Edessäsi on täysin uudistettu ja jäsenyhdistyksiltä saadun palautteen mukaisesti 
tiivistetty toimintasuunnitelma. Se on kuvaus koko Suomen Ladun laajasta toimin-
nasta, sekä konkreettinen kutsu mukaan yhteistyöhön. Suurin osa toiminnastamme 
kohdistuu jäsenyhdistysten, vapaaehtoisten ja jäsenten tukemiseen. Siksi uudistuk-
sen tärkeä tavoite on ollut myös entistä parempi viestintä. Haluamme kertoa jäsen-
yhdistyksille niistä asioista, joihin toivomme heidän osallistuvan. 

Toimintasuunnitelman lopussa on lueteltu erilaisia tapahtumia ja koulutuksia paikka-
kuntineen ja päivämäärineen. Jäsenyhdistys voi valita omaa toimintaansa tukevat 
tapahtumat tai ehkä innostua uudesta lajista ja koulutuksesta. 

Jäsenyhdistysten palvelun parantamisen lisäksi uudistuksen tavoite on ollut infor-
moida kumppaneitamme ja rahoittajia ytimekkäästi tulevan vuoden toiminnasta. 

Keväällä päätämme uudesta pidemmän aikavälin tahtotilasta eli strategiasta vuosille 
2022-2028. Kuvaamme myös, minkälaisena haluamme nähdä Suomen Ladun vuon-
na 2038, kun järjestö täyttää 100 vuotta. Tärkeintä on kirkastaa tavoitteet ja niihin 
liittyvät avaintoimenpiteet, mitä olemme jo työstäneet yhdessä henkilökunnan, 
luottamushenkilöiden sekä jäsenyhdistysten avainhenkilöiden kanssa. Jäsenyhdistys-
ten ääni ja mielipiteet ovat tärkeässä asemassa, jotta toimintamme ja palvelumme on 
mahdollisimman tehokasta ja järkevää. Tavoitteisiin liittyy myös yleisiä yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen tehtäviä, jotka palvelevat visiotamme: “Kaikki löytävät mielek-
kään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta”.

Toivomme, että tämä toimintasuunnitelma innostaa jäsenyhdistykset pandemian 
jälkeiseen paikalliseen ulkoilutoimintaan. Kysyntä ulkoilulle on kasvanut valtavasti 
pandemian aikana. Siitä esimerkkinä on henkilöjäsenmäärämme valtavan kasvun 
lisäksi retkeilijöiden, hiihtäjien ja muiden ulkoilijoiden määrän kasvu. Uskomme, että 
ulkoilu on parasta lääkettä pandemian jälkihoidossa ja siksi on tärkeää, että pidämme 
Suomea liikkeessä - yhdessä.  

toimintasuunnitelma 
2022
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ULKOILE
Edistämme eri ulkoilulajeja valtakunnallisesti. 
Viestimme ja koulutamme, tuemme ohjaajia ja
 jäsenyhdistyksiä sekä järjestämme tapahtumia. 
Myös tuki omatoimiselle ulkoilulle on tärkeää. 

• Koulutamme lasten, perheiden ja aikuisten ohjaajia 
kursseilla, joille jäsenyhdistyksillämme on maksut-
tomia kurssipaikkoja. Ohjaajakurssien materiaali 
tukee ohjaajaa ja yhdistystä.

• Järjestämme ohjaajille webinaareja. Kehitämme 
verkkokoulutuksia ja hankimme tarvittavia teknisiä 
välineitä. Täydennyskoulutamme kouluttajia.

• Toteutamme ohjaajille yhteisen Facebook-sivus-
ton ja ylläpidämme ohjaajien tietoja julkisessa 
ohjaajarekisterissä.   

• Pidämme yhteyttä ohjaajiin säännöllisesti uutis- 
kirjein ja kutsumme kaikki ohjaajat koulutuspäiville. 

• Kehitämme edelleen Tukea ohjaajille -sivustoa ja 
yleistä tukea yhdistysten ohjaajille. Verkkokaupan 
tuotteet toimivat jäsenyhdistysten ja ohjaajien 
toiminnan tukena.
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ulkoilun lajitoiminta

Painopistelajimme ovat retkeily ja hiihto. Näissä lajeissa toteutamme moni-
puolisesti koulutuksia ja tapahtumia. Rakastu retkeilyyn -kurssi ja Rakastu 
hiihtoon -kampanja innostavat uusia harrastajia lajien pariin. 

RETKEILY 
• Luomme retkeilijän oppimispolun ja pidemmän tähtäimen palvelutarjottimen.
• Kehitämme Rakastu retkeilyyn -kurssia edelleen. Tuemme yhdistyksiä paikal-

listen kurssien toteutuksessa ja tarjoamme ohjaajakursseja.  
• Toteutamme pilottivaiheen Rakastu talviretkeilyyn -kokonaisuudesta ja vies-

timme talviretkeilystä.
• Toteutamme erilaisia retkeilyyn liittyviä tapahtumia.
• Toteutamme lumikenkäilyn ohjaajakurssin ja lisäämme lumikenkäretket kehit-

tyvään talviretkeilymateriaaliin. 
• Toteutamme opaskurssin talvi- ja kesäosion yhteistyössä Retki- ja vaellus-  

oppaat ry:n kanssa.

HIIHTO 
• Toteutamme Rakastu hiihtoon -viestintäkampanjan. Viestimme kampanjasta 

sosiaalisessa mediassa ja avaamme tapahtumasivuston. 
• Osallistumme Kansallisen hiihtopäivän toteutukseen yhteistyössä Hiihtoliiton 

kanssa. Kannustamme yhdistyksiä järjestämään laturetkiä ja julkaisemme 
ohjeita laturetkien toteuttamiseen.

• Toteutamme hiihtokauden aikana välinevuokrausta, huoltopalvelua ja kurssi-
toimintaa Helsingin Paloheinässä. 

Kehitettävinä lajeina ja sisältöinä ovat melonta, hyvinvointia luonnosta -teema 
ja sienestys.  

MELONTA 
• Järjestämme melonnan ohjaaja- ja tekniikkakoulutusta.
• Olemme viestinnällisesti mukana Helsinki City Melonnassa, Suomi meloo 

-tapahtumassa ja Suomi meloo ja soutaa -kampanjapäivässä.
• Olemme mukana Suomen Melonta- ja Soutuliiton (SMSL) koordinoimassa 

#olenmeloja-hankkeessa. Kannustamme yhdistyksiä järjestämään melonnan 
peruskursseja ja melontaan tutustumisia, sekä ottamaan #olenmeloja-konsep-
tin käyttöönsä. 

• Laadimme yhdistysten melontatoiminnan kehittämissuunnitelman seuraavalle 
strategiakaudelle.  

HYVINVOINTIA LUONNOSTA -TEEMA 
• Kehitämme hyvinvointiteemaa läpileikkaavasti kaikkeen toimintaan, myös 

viestinnällisesti. Työn tukena toimii hyvinvointityöryhmä. 
• Aloitamme uuden hyvinvointiblogin latujapolku.fi-verkkolehdessä.
• Toteutamme Metsämieli-vertaisvetäjäkoulutuksia 

SIENESTYS
• Toteutamme suomenkielisen mobiilisovellukseen, joka helpottaa sienestämistä 

niin yhdistyksissä kuin omatoimisienestämisessä. 
• Toteutamme sieniretkiä yhdessä Marttaliiton kanssa. 

PAINOPISTELAJIT

Retkeily 
Hiihto

KEHITETTÄVÄT LAJIT 
JA SISÄLLÖT

Melonta 
Hyvinvointia luonnosta -teema 

Sienestys 

Hiihto

VAKIINTUNEET LAJIT

Talviuinti
Polkujuoksu

Maastopyöräily

YHTEISTYÖSSÄ 
TOTEUTETTAVAT LAJIT 

Kävely ja sauvakävely
Retkiluistelu 
Frisbeegolf
Geokätköily
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Vakiintuneita lajeja ovat jatkossakin talviuinti, polkujuoksu ja maastopyöräily. 

TALVIUINTI 
• Toteutamme Rakastu talviuintiin -kampanjan ja tuemme yhdistyksiä talvi- 

uintitapahtumien järjestämisessä. 
• Järjestämme talviuinnin verkkokursseja.
• Järjestämme talviuintitoimintaa tarjoaville jäsenyhdistyksille verkostotapaa- 

misen ja julkaisemme talviuinnin uutiskirjettä.
• Jaamme vuosittaisen Vuoden Talviuintipaikka -palkinnon ja myönnämme 

talviuinnin SM-kilpailut. 
• Talviuintityöryhmä toimii asiantuntijana ja yhdistysten talviuintitoiminnan 

tukena. 

POLKUJUOKSU
• Toteutamme polkujuoksukiertueen ja järjestämme ohjaajakursseja. 
• Toteutamme lajin kehittämisiltoja latualueilla. 
• Polkujuoksutyöryhmä toimii asiantuntijana ja yhdistysten polkujuoksutoimin-

nan tukena. 
• Työryhmä tuotteistaa polkujuoksuvaelluksen ja tekee järjestäjän ohjeet yhdis-

tyksille.
• Yhteistyökumppaneina lajissa toimivat Hoka ja Montane.

MAASTOPYÖRÄILY 
• Järjestämme maastopyöräilyn alkeisohjaajakursseja.
• Toteutamme lajin kehittämisiltoja latualueilla.
• Maastopyöräilytyöryhmä toimii asiantuntijana ja yhdistysten maastopyöräily-

toiminnan tukena.
• Työryhmä pilotoi bikepackingia (maastopyöräilyvaellus) ja tekee ohjeet yhdis-

tyksille.

Lisäksi tarjoamme palveluja muissa pienemmissä lajeissa, joiden osalta teemme 
yhteistyötä eri yhdistysten kanssa. 

KÄVELY JA SAUVAKÄVELY: yhteistyössä Tahko Pihkala -seura
• Toteutamme yhteistyössä Kävelykipinä-tapahtumia, julkaisemme erilliset 

tapahtumasivut sekä osallistumme tapahtuman markkinointiin. 
• Tuemme kävelykilometrikisan toteuttamista.  

RETKILUISTELU: yhteistyössä Suomen Retkiluistelijat ry 
• Markkinoimme yhdessä tehtyä Retkiluistelukirjaa.
• Tuotamme yhteistyössä varustevälinetestin luonnonjäälle sopivista retkiluisti-

mista. 

FRISBEEGOLF: yhteistyössä Frisbeegolf-liitto 
• Kokoamme yhdistyksille frisbeegolfin kehittämispaketin, jonka avulla yhdistys 

voi aloittaa lajitoiminnan paikallisesti. 
• Tarjoamme yhteistyössä lajin ohjaajakoulutusta.
• Toteutamme uuden lajiesitteen.

GEOKÄTKÖILY: yhteistyössä Geonautit ry 
• Tuemme Geonauttien toiminnan kehittämistä.
• Tuemme viestinnällisesti Siniset Ajatukset -megaeventin toteutumista        

Kajaanissa.

ULKOILE | OSALLISTU | VAIKUTA
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PALOHEINÄ Talousarvio 
2022

Talousarvio 
2021

 Tilinpäätös 
2020

Tuotot 85 000 98 000 61 917
Henkilöstökulut −45 500 −48 800 −32 101
Poistot −2 000 −2 300 −3 272
Muut kulut −37 500 −40 300 −40 113
Tulos 0 6 600 −13 569

LAJITOIMINTA Kulujäämä 
Talousarvio 2022

Kulujäämä 
Talousarvio 2021

Kulujäämä 
Tilinpäätös 2020

Painopistelajit −72 400 −63 900 −44 012
Hiihto −30 800 −29 600 −19 644
Retkeily −41 600 −34 300 −24 368
Kehitettävät lajit −39 500 −68 200 −30 344
Melonta −26 000 −15 500 −3 990
Hyvinvointia 
luonnosta

−7 500 −33 900 −17 852

Sienestys −6 000 −18 800 −8 502
Vakiintuneet lajit −54 300 −70 600 −36 113
Talviuinti −16 500 −23 600 −10 551
Polkujuoksu −18 600 −26 000 −12 211
Maastopyöräily −19 200 −21 000 −13 351
Muu lajitoiminta −115 130 −109 300 −107 857
Lajitoiminta 
yhteensä −281 330 −312 000 −218 326
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Tuemme lasten ja perheiden toimintaa jäsenyhdis-
tyksissä. Jäsenyhdistysten lasten ja perheiden 
toimijoista koostuva Latunen-verkosto, uudenlaista 
vapaaehtoistoimintaa pilotoiva Seikkailevat perheet 
-toiminta sekä perheliikunnan työryhmä ovat toi-
minnan tukena. 
• Toteutamme Latunen-verkoston alueellisia tapaa-

misia. Tavoitteena on löytää jokaiselle latualueelle 
oma yhdyshenkilö. Ylläpidämme verkostoa myös 
sosiaalisessa mediassa.  

• Tuemme Seikkailevat perheet -toimintaa yh-
distyksissä. Lisäksi tuemme omatoimista perhe-
liikuntaa Seikkailevat perheet -retkikohteiden 
avulla ja erillisen Facebook-ryhmän kautta.

Edistämme lasten ja perheiden ulkoilua valtakun-
nallisesti. Olemme aktiivisessa roolissa erilaisissa 
verkostoissa, mikä tarjoaa väylän viestinnälle, vai-
kuttamiselle ja konkreettiselle yhteistyölle. 
• Koordinoimme opetus- ja kulttuuriministeriön tu-

kemana valtakunnallista Liikkuva perhe -ohjelmaa, 
joka kuuluu liikunnallista kokonaisaktiivisuutta 
edistävään Liikkuvat-ohjelmakokonaisuuteen.
Tuemme perheliikunnan toimijoita viestinnän, 
materiaalin, verkostotyön ja koulutuksen keinoin. 
Keräämme ja levitämme hyviä käytäntöjä kohde-
ryhmille monikanavaisesti.

• Edistämme perheiden yhdenvertaisia luontolii-
kunnan mahdollisuuksia Yhteiset polut -hank-
keessa, jonka toteutamme yhteistyössä Suomen 
Paralympiakomitean kanssa. Hanke lisää perhe-
liikunnan toimijoiden yhdenvertaisuusosaamista 
valtakunnallisesti.

Tarjoamme luontoliikunnan koulutusta ja sisältöjä 
varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Markkinoimme 

laajaa kurssitoimintaamme erityisesti kuntiin. 
Toimintamuotoja ammattilaisille ovat: 
• Metsämörri 
• Muumien ulkoilukoulut
• Luonnossa kotonaan 
• Tunteet hukassa -metsäseikkailu
• Luonto toimintaympäristönä
• Metsään meni -luontotoiminta osaksi pedago- 

giikkaa -hanke 

Suomen Ladun koordinoima metsämörritoiminta täyttää 30 vuotta. 
• Liikutamme juhlavuoden Kaikki lapset metsään! -kampanjassa 100 000 lasta. 
• Julkaisemme uuden visuaalisen ilmeen ja juhlavuoden kampanjasivuston. 
• Viestimme laajasti erityisesti perheille ja varhaiskasvattajille.
• Postitamme kampanjalehden kaikkiin Suomen varhaiskasvatusyksiköihin.
• Jatkamme tiivistä yhteistyötä Metsämörriohjaajat ry:n, Finlands Svenska Idrott 

rf:n ja Friluftsfrämjandetin kanssa.

ULKOILE | OSALLISTU | VAIKUTA

lasten ja perheiden toiminta

LASTENTOIMINTA Kulujäämä 
Talousarvio 2022

Kulujäämä 
Talousarvio 2021

Kulujäämä 
Tilinpäätös 2020

Metsämörritoiminta −2 850 −3 300 −36 760
Muumien ulkoilukoulut −8 200 −8 000 −14 865
Tunteet hukassa −2 900 −5 000 17 757
Perheliikunta −38 600 −35 500 −31 339
Muu lastentoiminta −77 100 −96 900 −63 298
Lastentoiminta yhteensä −129 650 −148 700 −128 505
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OSALLISTU
Tuemme jäsenyhdistysten työtä ja jäsenhankintaa, 
sekä palvelemme jäseniä ja tarjoamme heille jäsen-
etuja. Palveluiden tavoitteena on aktiiviset ja elin-
voimaiset jäsenyhdistykset, jotka tarjoavat jäsenil-
leen monipuolista toimintaa.

JÄSENPALVELUT 

• Ylläpidämme kaikkien jäsenyhdistystemme jäsen-
rekistereitä Ankkuri-järjestelmässä, hoidamme    
jäsenyhdistysten jäsenmaksulaskutusta ja koulu-
tamme jäsenyhdistyksiä käyttämään jäsenrekisteriä.

• Aloitamme uuden jäsenpalvelujärjestelmän ra-
kentamisen ja otamme sen vaiheittain käyttöön 
2022-2023. Uusi jäsenpalvelujärjestelmä yhdistää 
jäsenyhdistyksille ja niiden yksittäisille jäsenille 
suunnattuja palveluita ja korvaa mm. Ankkuri-     
jäsenrekisterin.

• Koulutamme jäsenyhdistyksiä uuteen järjestelmään. 

JÄSENHANKINTA 

• Toteutamme kuukausittain jäsenkampanjan sosiaa-
lisessa mediassa.

• Ylläpidämme monipuolisia jäsenetuja ja jatkamme 
hanki jäsen- ja lahjajäsenyyskampanjoita.

• Koordinoimme jäsenhankkijaverkostoa, johon 
voivat liittyä kaikki aiheesta kiinnostuneet. Kir-
kastamme verkoston toimintamallia määrittämällä 
jäsenhankinnan eri roolit ja jatkamalla säännöllisiä 
etätapaamisia joka toinen kuukausi. 

• Tarjoamme yhdistyksille tukimateriaalia ja järjes-
tämme alueittain jäsenhankinnan kehittämispäivät.
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YHDISTYSPALVELUT JA YHDISTYS-
VIESTINTÄ 

• Kehitämme ja tuemme jäsenyhdistyksiä moni- 
muotoisesti ja toteutamme yhdistystoiminnan kou-
lutuksia verkkokoulutuksina.

• Kehitämme yhdistysviestintää ottamalla käyttöön 
yhdistysten vuosikellon.

• Julkaisemme joka kuukausi kaksi uutiskirjettä: 
suurelle yleisölle suunnatun Suomen Ladun uutis-
kirjeen sekä jäsenyhdistysten aktiiveille suunnatun 
Ajankohtaista yhdistyksille -uutiskirjeen. 

• Tuemme jäsenyhdistystemme viestintää tekemällä 
valmiita sähköisiä ilmoituspohjia sekä personoitavia 
printtiesitteitä.

VAPAAEHTOISUUS SUOMEN LADUSSA 
JA JÄSENYHDISTYKSISSÄ

• Vapaaehtoiset toimivat kaikilla järjestön eri tasoilla 
niin valtakunnallisesti toimiston ja hallituksen työn 
tukena kuin alueellisesti ja paikallisesti jäsenyhdis-
tyksissä ja latualueilla. 

• Toteutamme vapaaehtoisuuteen liittyvän viestintä-
kampanjan, jonka tavoitteena on löytää lisää vapaa-
ehtoisia ja nostaa esille erilaisia vapaaehtoistehtäviä 
Suomen Ladussa ja jäsenyhdistyksissä. 

• Vapaaehtoisista koostuvat 11 hallituksen nimeämää 
työryhmää tukevat Suomen Ladun työtä. Kolmi-
vuotisen työryhmäkauden päättyessä järjestämme 
kaikille työryhmille yhteisen arviointi- ja kehittä-
mistapaamisen Kiilopäällä.

• Suunnittelemme tulevan työryhmäkauden strate-
gialähtöisesti. 

ALUETOIMINTA 

• Kannustamme yhdistyksiä alueelliseen yhteis-
työhön, hyvien käytäntöjen jakamiseen ja tiedon-
vaihtoon. Yhteistyö voi olla mm. yhteisiä retkiä 
ja tapahtumia. Lisäksi alueet nimeävät hallitusjä-
senehdokkaansa. Jokaisella alueella on nimetty 
vapaaehtoinen alueyhdyshenkilö ja aluetyöryhmä, 
jotka koordinoivat alueen yhteistyötä. 

• Järjestämme alueyhdyshenkilöille verkostoitumis- 
ja koulutuspäivät tammikuussa. Lisäksi toteutamme 
aluetyöryhmien tapaamisen elokuussa.    
 

ULKOILE | OSALLISTU | VAIKUTA

JÄRJESTÖTOIMINTA Kulujäämä 
Talousarvio 

2022

Kulujäämä 
Talousarvio 

2021

Kulujäämä 
Tilinpäätös 

2020
Järjestökokoukset −45 500 −46 600 −42 968
Aluetoiminta −42 500 −53 400 −37 870
Yhdistyspalvelut −41 600 −36 500 −31 892
Hallitus ja työvaliokunta −53 100 −53 200 −38 906
Järjestöasiat ja työryhmät −80 900 −114 100 −41 833
Yhdistysviestintä −32 300 −41 600 −43 293
Jäsenhankinta −45 500 −40 200 −51 870
Jäsenpalvelujärjestelmä −179 800 0 0
Järjestötoiminta yhteensä −521 200 −385 600 −288 632
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VAIKUTA
Vaikutamme yhteiskunnallisesti ulkoilun edistämi-
seksi. Työ on sekä paikallista että valtakunnallista, 
ja teemme sitä yhdessä jäsenyhdistysten ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa. Toimimme verkostoissa ja 
teemme sidosryhmäyhteistyötä.

PAIKALLINEN VAIKUTTAMINEN JA 
EDUNVALVONTA 

• Uudistamme verkkosivujen sisällön vaikuta-      
otsikon osalta. 

• Muokkaamme Kutsu päättäjä ulos -kampanjasta 
jatkuvaa toimintaa. Kokoamme työkalupakin 
yhdistysten vaikuttamistyön tueksi.

• Kokoamme Hyvän ulkoilupaikan tarkistuslistan ja 
tuemme olosuhdetyötä verkkokoulutuksella.

• Toteutamme verkkokoulutuksia jokamiehen-     
oikeuksiin liittyen. 

 
VALTAKUNNALLINEN VAIKUTTAMI-
NEN JA EDUNVALVONTA 

• Toteutamme toimittajille koulutuksen jokamiehen- 
oikeuksiin liittyen. 

• Kehitämme tehdyn vaikuttamistyön näkyvyyttä 
viestinnällisesti. 

• Osallistumme aktiivisesti ja otamme kantaa ulkoi-
luun liittyviin valtakunnallisiin poliittisiin ohjel-
miin, strategioihin ja lainsäädäntöön.

• Tuemme eri ulkoilujärjestöjen yhteistyötä koordi-
noimalla Ulkoilufoorumia.  
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TIEDOTUS JA MARKKINOINTI  

• Uusimme järjestön visuaalisen ilmeen ja viestimme 
päivitetystä strategiasta.

• Julkaisemme neljä Latu&Polku-lehteä.
• Panostamme latujapolku.fi-verkkolehden sisäl-

töihin ja selvitämme Kaikki hiihdosta -sivuston 
siirtämistä latujapolku.fi-sivustolle.

• Kehitämme sosiaalisen median kanaviamme, ku-
ten #ulkoilulähettiläs-toimintaa ja  livelähetyksiä.

• Tuotamme uutta videosisältöä, kuten retkeily- tai 
lajivinkkejä. Lisäksi kehitämme YouTube-kanavan 
käyttöä ja sisältöä säännöllisemmällä julkaisutah-
dilla sekä yhteisön aktivoinnilla. 

• Teemme päätösesityksen järjestön nimen mah-
dollisesta muutoksesta.

• Järjestämme kaksi viestinnällistä kampanjaa, 
Nuku yö ulkona ja UlkonaKuinLumiukko.

JULKAISUT, 
TIEDOTUS, 
VAIKUTTAMINEN

Kulujäämä 
Talousarvio 

2022

Kulujäämä 
Talousarvio 

2021

Kulujäämä 
Tilinpäätös 

2020
Vaikuttaminen −82 400 −90 650 −90 218
Latu&Polku −304 850 −296 300 −308 988
Tiedotus ja markkinointi −125 250 −28 407 −69 827
Kumppanit ja rahankeräys 2 450 2 450 9 385
Yhteensä −510 050 −412 907 −459 648
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Vastuullisuuskokonaisuus koostuu neljästä 
osa-alueesta: tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, ilmasto 
ja ympäristö, turvallinen toimintaympäristö ja hyvä 
hallinto. Vastuullisuusohjelma ja sen tavoitteet täs-
mentyvät strategiatyön yhteydessä. Olemme anta-
neet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen 
(2020), jossa olemme sitoutuneet tekemään kestä-
vän kehityksen suunnitelman. Vastuullisuusohjelma 
toteuttaa annetun sitoumuksen tavoitteet. 

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

• Päivitämme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-
telman vuosille 2023-2024.

• Toteutamme suunnitelman toimenpiteitä, mm. 
koulutamme valtakunnallisiin tapahtumiin ja 
jäsenyhdistyksiin yhdenvertaisuuden tukihen-
kilöitä ja luomme nimettömän ilmoituskanavan 
epäasiallisen kohtelun, kuten syrjintäkokemusten 
ilmoittamiseksi.

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

• Toteutamme ilmasto- ja ympäristösuunnitelmaa. 
Suunnitelmassa painopistealueina ovat ilmasto-
päästöjen vähentäminen sekä luonnon kunnioitta-
minen ja vaaliminen.

• Suomen Latu Kiilopäällä edistämme kestävää 
matkailua ja huomioimme mm. matkailun eko-
logisen, sosiokulttuurisen ja taloudellisen kestä- 
vyyden.

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

• Viestimme aktiivisesti sekä henkisestä että fyysi-
sestä turvallisuudesta toiminnassamme ja tuem-
me jäsenyhdistysten turvallisuustyötä erilaisilla 
toimintaa helpottavilla työkaluilla.

HYVÄ HALLINTO 

Järjestön hallinto, strategia ja hallitustyö
• Vahvistamme jäsenyhdistysten osallisuutta jatka-

malla kokousasiakirjojen avointa valmistelua.
• Toteutamme järjestön kevät- ja syyskokoukset 

hybridikokouksina, mikä mahdollistaa osallistumi-
sen useammalle. 

• Panostamme kansainvälisen toiminnan ja projek-
tiosaamisen kehittämiseen yhteistyössä pohjois-
maisten ja eurooppalaisten verkostojen kanssa. 

• Kehitämme hanketoiminnan prosesseja ja li-
säämme ymmärrystä erilaisista rahoituslähteistä. 
Etsimme aktiivisesti hankerahoitusta strategian 
sisältöjä tukevaan toimintaan tai uuden toiminnan 
kokeilemiseen ja kehittämiseen. 

• Suunnittelemme ja työstämme yhdessä jäsenyh-
distysten kanssa strategian päivitystä. Päivitetty 
strategia hyväksytään kevätkokouksessa. Viestim-
me uudistetusta strategiasta ja sitoutamme jäsen-
yhdistykset sen toteuttamiseen. 

• Käynnistämme järjestön sääntöjen päivityksen. 

• Toteutamme hallituksen jäsenille koulutuksen ja 
uudistamme hallituksen jäsenten perehdytyksen. 
Toteutamme hallituksen kokoukset hybridi- ja 
etäkokouksina. 

• Hallituskausi päättyy ja kausi on katkolla Lapin 
ja Lounais-Suomen latualueiden edustajien, sekä 
asiantuntijajäsenen ja puheenjohtajan osalta (vali-
taan syyskokouksessa 2022, kausi 2023-2025).  

vastuullisuus

22

Vakituista

työntekijää

30

Määräaikaista/

kausityöntekijää

39

Henkilö-

työvuotta

Henkilöstö
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HALLINTO Kulujäämä 
Talousarvio 

2022

Kulujäämä 
Talousarvio 

2021

Kulujäämä 
Tilinpäätös 

2020
Henkilöstökulut −295 400 −243 174 −182 675
Poistot ja arvon-
alentumiset

−6 500 −3 500 −10 041

Muut kulut −334 600 −357 100 −353 528
Yhteensä −636 500 −603 774 −546 244

Henkilöstö
• Vuositason tuloksista palkitaan hallituksen hyväk-

symän palkitsemisjärjestelmän mukaisesti. Lisäksi 
käytössä on myös 10 000 euron palkkiosumma, 
jolla voidaan palkita henkilöstöä erinomaisista 
suorituksita vuoden varrella. 

• Käymme henkilöstön kanssa vuosittain kehitys-
keskustelut. Teemme ilmapiirikyselyn ja kuukau-
sittaiset fiiliskyselyt, joiden perusteella voimme 
suunnata työhyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja 
henkilöstön viihtyvyyteen liittyviä toimenpiteitä. 

• Kehitämme osaamista jatkuvin koulutuksin.
• Toimimme siviilipalveluspaikkana, jossa palvelus-

taan suorittaa 1-2 siviilipalvelushenkilöä. Lisäksi 
alan opiskelijoille tarjotaan paikkoja työssä oppi-
miseen ja opinnäytetöiden suorittamiseen.
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talous
Suomen Latu on yleishyödyllinen, voittoa tavoittele-
maton yhteisö, joka rahoittaa toimintansa varsinai-
sen toiminnan tuotoilla, omatoimisella varainhan-
kinnalla sekä julkisilla avustuksilla. Omatoimisen 
varainhankinnan merkittävimmät tulonlähteet ovat 
jäsenmaksutuotot ja liiketoiminta. Julkisista avus-
tuksista suurin on Opetus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) liikuntajärjestöille myöntämä toiminta-
avustus. Lisäksi järjestö saa erilaisia hankeavustuksia. 

VARSINAINEN TOIMINTA

• Varsinainen toiminta on Suomen Ladun aatteel-
lista järjestötoimintaa, hanketoimintaa ja toimin-
taa Paloheinän ulkoilukeskuksessa.

• Suomen Ladun järjestötoiminta vuonna 2022 on 
suunniteltu vuotta 2021 vastaavalle vakiintuneelle 
tasolle. 

• Hanketoimintaa on toiminnallisesti suunniteltu 
edellisvuotta vastaava määrä. Hankkeet toteutu-
vat vain mikäli niille saadaan rahoitus. 

VARAINHANKINTA

• Varainhankinta koostuu jäsenmaksutuotoista, 
liiketoiminnan tuotoista sekä ulkoilukalenterista 
vuosittain saatavista keräystuotoista ja yhteis-
työsopimuksista sekä rahankeräyksestä. 

• Jäsenmaksut ovat Suomen Ladun merkittävin 
omatoimisen varainhankinnan tulonlähde. Jäsen-
maksukertymän ennustetaan kasvavan vuonna 
2021 budjetoidusta 5,7 % yhteensä 1 870 000, 

josta tilitetään yhdistykselle n. 670 000 euroa. 
Tästä 54 % tulee henkilöjäsenyyksistä,  42 %   
perhejäsenyyksistä ja 4 % muista jäsenryhmistä. 

• Kiilopään liiketoiminnan on arvioitu elpyvän korona- 
pandemian jälkeen hyvään tulokseen. 

• Jäsenmaksutuottoja ja liiketoimintaa täydentävät 
keräys- ja yhteistyökumppanituotot.

• Rahankeräys: Laajennamme syksyllä 2021 pilo-
toitua rahankeräystä yhdistysten ulkoiluolosuh-
teisiin. Keräys toteutetaan Taukotulet.fi-alustalla.  
Palvelun kautta kerätyt varat käytetään kyseisen 
kohteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

• Viestimme sosiaalisessa mediassa ja uutiskir-
jeissä säännöllisesti mahdollisuudesta tukea  

ULKOILE | OSALLISTU | VAIKUTA
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ulkoilun edistämistä lahjoittamalla rahaa Suomen 
Ladulle. Kerätyt varat käytetään ulkoilun edistä-
miseen jäsenyhdistyksissä.

• Yhteistyökumppanit: Panostamme sekä isompien 
kaupallisten kumppanuuksien että lajikumppa-
nuuksien kehittämiseen ja ylläpitoon. Tavoitteena  
kumppanuuksissa on toiminnan taloudellisen  
tukemisen lisäksi asiantuntijuuden vahvistaminen 
ja näkyvyyden lisääminen.   

SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA 

• Sijoitus- ja rahoitustoiminta koostuu pääasiassa 
maanvuokratuotoista sekä pienestä osakesalkusta.

AVUSTUKSET 

• Varsinaiseen toimintaan haetaan ministeriöiltä ja 
muilta julkisyhteisöiltä avustuksia yhteensä 1 045 
000 euroa, josta 820 000 euroa Opetus- ja 
kulttuuriministeriön yleisavustuksena ja 225 000 
hankeavustuksina. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön yleisavustuksen osuus varsinaisen toiminnan 
kulujen kattamisesta on 27 %.

SUOMEN LADUN JÄSENMAKSUOSUUDET VUODELLE 2022 

• Henkilöjäsenyys 16,50 € 
• Rinnakkaisjäsenyys 10 € 
• Perhejäsenyys 26,50 € 
• Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys 10,00 € 
• Yhteisöhenkilöjäsenyys 16,50 € 
• Suoraan Suomen Latuun liittyneet henkilöjäsenet 50,00 € 
• Jäsenyhdistyksen kannattajajäsenyys 16,50 € 
• Yhteisöhenkilöjäsenmaksu on jäsenelle sama kaikissa yhdistyksissä 33 €
• Jäsenmaksut tilitetään keskitetyssä jäsenmaksulaskutuksessa mukana oleville 

jäsenyhdistyksille neljästi vuodessa: helmi-, huhti-, kesä- ja joulukuussa 

ULKOILE | OSALLISTU | VAIKUTA
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Järjestötoiminta -138 500 €

Hanketoiminta - 55 500 €

Liiketoiminta 169 000 €

Budjetoitu tulos - 25 000 €

Yleisavustus 820 teur

Erityisavustukset hankkeisiin 225 teur

Avustukset ja tuet 1,035 milj. €

Kiilopään keittiöremontti ja mökkien

kunnostusta

IInvestoinnit 80 000€

Jäsenmäärä kasvaa

Perustoiminta vuoden 2021 tasolla

Yleisavustus vuoden 2021 tasolla

Hanketoimintaa toiminnallisesti edellisvuotta

vastaava määrä

Jäsenpalvelujärjestelmän rakentaminen alkaa

Paloheinän ulkoilukeskus, Ylläs ja Akumaja -

tavoitteena nollatulos 

Kiilopään liiketoiminta elpyy koronan jälkeen hyvään

tulokseen ja hotellijärjestelmä uusitaan

Lähtökohdat

VUOSI 2022

INVESTOINNIT 

• Suomen Latu Kiilopäällä toteutetaan investointiohjelmaa, joka jatkuu 
vuoteen 2025 saakka. Investointiohjelma varmistaa toiminnan jatkuvuutta 
tulevina vuosina.

• Seuraavan neljän vuoden aikana  investointeja ennakoidaan tehtävän 0,7 
miljoonalla eurolla ja ne on suunniteltu toteutettavan lainarahoituksella 
sekä haettavilla avustuksilla. 

• Vuonna 2022 investointiohjelmassa on Kiilopään keittiöremontti sekä 
remontti osassa mökeistä. Lisäksi Kiilopäällä tehdään muita pienempiä 
vuosikorjauksia. 

OMISTUKSET

• Suomen Ladulla on yksi 100 % omistettu tytäryhtiö Suomen Latu Palvelu-
yhtiö Oy, jolla ei ole tällä hetkellä varsinaista toimintaa. Suomen Latu Pal-
veluyhtiö Oy omistaa lomahuoneisto-osuuksia kiinteistöyhtiö Kiilopään 
Outaladusta. Outaladun lomaosakkeet ovat myynnissä ja tavoitteena on 
myyntiprojektin loppuunsaattaminen.

• Suomen Latu omistaa 83 % Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturiretkistä. Tun-
turiretket omistaa Kiilopäällä kaksi mökkiä, jotka ovat vuokrakäytössä. 

• Toimintaa tukemattoman omaisuuden realisointia tullaan tarvittaessa jat-
kamaan aiempien päätösten mukaisesti. Mahdollisia realisoituvia myynti-
voittoja ei ole otettu talousarvioon.
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Talousarvio 2022
SUOMEN LATU RY Järjestötoiminta Hanketoiminta Liiketoiminta Budjetti 

2022
Budjetti 

2021
Toteuma 

2020
Toteuma 

2019
VARSINAINEN TOIMINTA
Varsinainen toiminta tuotot 582 750 15 200 597 950 556 244 336 646 613 555

Osanottomaksut 312 350 312 350 306 833 157 009 261 583
Ulkoilukeskus tuotot 70 000 70 000 70 000 39 813 204 763
Muut tuotot 200 400 15 200 215 600 179 411 139 824 147 209

Varsinainen toiminta kulut 2 698 100 295 400 2 993 500 2 860 721 2 252 566 2 589 981
Henkilöstökulut 1 248 450 201 300 1 449 750 1 234 585 1 109 217 1 167 499
Poistot ja arvonalentumiset 10 500 10 500 8 500 16 173 11 853
Muut kulut 1 439 150 94 100 1 533 250 1 617 636 1 127 176 1 410 629

Vuokrat 99 900 5 080 104 980 119 420 87 799 79 467
Ulkopuoliset palvelut 372 000 34 950 406 950 289 945 317 105 357 865
Matka- ja majoituskulut 180 100 14 020 194 120 182 538 65 822 144 604
Materiaalikulut 289 400 9 250 298 650 315 060 228 001 393 427
Toimistokulut 216 650 2 500 219 150 200 673 213 296 186 612
Muut toimintakulut 281 100 28 300 309 400 510 000 215 153 248 655

Varsinainen toiminta yht. -2 115 350 -280 200 -2 395 550 -2 304 477 -1 915 920 -1 976 426

VARAINHANKINTA
Varainhankinta tuotot 1 333 000 2 620 500 3 953 500 3 709 350 3 160 141 3 845 924

Jäsenmaksutuotot 1 870 000 1 870 000 1 773 906 1 699 999 1 657 731
Jäsenmaksutilitykset -670 000 -670 000 -638 606 -607 130 -589 734
Myynti-, keräys ja yhteistyötuotot 133 000 133 000 124 550 148 896 139 143
Liiketoiminnan tuotot 2 620 500 2 620 500 2 449 500 1 918 376 2 638 784

Varainhankinta kulut 215 250 2 451 600 2 666 850 2 505 720 2 002 038 2 490 697
Henkilöstökulut 71 000 71 000 62 500 50 059 62 266
Varainhankinnan muut kulut 144 250 144 250 102 708 116 145 112 163
Liiketoiminnan kulut 2 451 600 2 451 600 2 340 512 1 835 834 2 316 268

Varainhankinta yht. 1 117 750 0 168 900 1 286 650 1 203 630 1 158 103 1 355 227

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht. 39 100 0 0 39 100 39 400 36 621 40 163

Omatoiminen kulujäämä -958 500 -280 200 168 900 -1 069 800 -1 061 448 -721 196 -581 036

Avustukset 820 000 224 800 1 044 800 1 061 735 936 806 910 207

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -138 500 -55 400 168 900 -25 000 287 215 610 329 171
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suomen latu KIILOPÄÄ

Visiomme on, että Kiilopää on Lapin tunnetuin 
ja ympäristövastuullisin luontolähtöinen lii-
kunta-, hyvinvointi- ja elämyskeskus. Kiilopää 
tarjoaa erinomaiset edellytykset retkeilylle ja 
vaelluksille ja tavoitteena on olla Suomen tunne-
tuin vaelluksen ja retkeilyn lähtöpiste. Kiilopää 
toimii liiketoimintalähtöisesti, mutta sesonkien 
ulkopuolella tarjoamme jäsenyhdistyksille etuja. 

TAPAHTUMAT JA VAPAAEHTOIS-
TOIMINTA 

• Järjestämme Kiilopäällä vuosittain kolme pää-
tapahtumaa, jotka ovat Kiilopäähiihto, Kiilopää 
Trailventure (maastopyöräily/polkujuoksu) ja 
Kiilopään tunturihaaste -retkeilytapahtuma. 
Lisäksi toteutamme Kiilopäällä Suomen Ladun 
vuosittaiset tapahtumat ja vaihtuvia pienempiä 
tapahtumia.

• Tarjoamme jatkuvasti vapaaehtoistehtäviä, joihin 
on avoin haku verkkosivuilla. 

• Tarjoamme osallistujalle maksuttomassa viikko- 
ohjelmassa avainlajeja ympäri vuoden. Avainlajit 
ovat retkeily, hiihto, maastopyöräily ja lumiken-
käily. 

• Luomme viikko-ohjelman rinnalle laadukkaat 
omatoimisen liikunnan olosuhteet ja ohjeet, jotka 
mahdollistavat myös muiden lajien harrastamisen. 

JÄSENYHDISTYSTEN JA LATUALUEIDEN 
RETKIVIIKOT 

• Tuemme jäsenyhdistysten toimintaa ja kannus-
tamme järjestämään tapahtumia Kiilopäällä. Yh-
distykset ja latualueet voivat toteuttaa retkiviik-
koja, joiden ohjelma suunnitellaan yhteistyössä. 
Ota yhteyttä mervi.savolainen@suomenlatu.fi. 

KIILOPÄÄN TYÖRYHMÄT

• Kiilopään työn tukena toimii kaksi hallituksen 
nimeämää työryhmää.  Rakennustyöryhmä suun-
nittelee ja valvoo Kiilopään remontit ja huollot 
erillisen investointi- ja huoltosuunnitelman mu-
kaisesti. Kestävän kehityksen työryhmä suunnit-
telee ja kehittää Kiilopään kestävän kehityksen 
ohjelmaa. 

KIILOPÄÄ Talousarvio 
2022

Talousarvio 
2021

 Tilinpäätös 
2020

Tuotot 2 596 500 2 425 300 1 907 590
Henkilöstökulut −813 000 −800 000 −609 140
Poistot −156 000 −163 500 −160 018
Muut kulut −1 458 600 −1 352 800 −1 017 827
Tulos 168 900 109 000 120 605

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

• Kiilopään rakennuksia remontoidaan pitkän 
tähtäimen investointiohjelman mukaisesti. Nyt 
korjataan Lapin mökit ja päärakennuksen keittiö. 

• Uudistamme hotellin varausjärjestelmän.
• Toimimme aktiivisesti alueen kestävän matkai-

lun kehittäjänä yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. Metsähallitus on tärkeä yhteistyökump-
pani, jonka kanssa kehitetään retkeilyä, vapaa- 
ehtoistoimintaa ja tapahtumia.

ULKOILE | OSALLISTU | VAIKUTA
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VAPAAEHTOISTOIMINTA - HAE MUKAAN VAPAAEHTOISEKSI! 
Kiilopään uusittu vapaaehtoistoiminnanmalli on rakennettu erilaisten kerta-
luontoisten vapaaehtoistehtävien pohjalle. Se lisää avoimuutta ja antaa nykyistä 
useammalle mahdollisuuden osallistua. kiilopaa.fi/vapaaehtoiseksi 

HYÖDYNNÄ JÄSENVIIKKOJEN EDULLISEMPI HINTA! 
13.-19.2. Kevät alkaa tunturissa -viikko 
16.-23.4. Keväthanget -jäsenviikko 
4.-11.6. Lapin yötön yö-viikko 
6.-13.8. Sadonkorjuuviikko 
24.9.-1.10. Ruskan väriloisto jäsenviikko 
5.-12.11. Revontulten taikaa 

KIILOPÄÄN TEEMAVIIKOT
Kiilopäällä järjestetään paljon erilaisia kursseja, teemaviikkoja ja opastettuja vael-
luksia. Katso kaikki viikot Kiilopään tapahtumakalenterista kiilopaa.fi/tapahtumat 
Hiihtolomaviikoilla 8, 9 ja 10 Talven perhe tunturiin -viikot 
5.-12.3., 17.-23.6. ja 14.-20.8. Rakastu retkeilyyn -viikot 
25.6.-2.7. Kiilopään MTB-viikko 
16.-23.7. Kiilopään polkujuoksuviikko
23.-30.7. Kesän perhe tunturiin -viikko 

LÄHDE AKUMAJALLE!
Akumajalla on majoitustilat 18 henkilölle (Akumaja 12 hlö ja Dominicin mökki  
6 hlö). Yhdistykset voivat ennakkovarata Akumajaa sekä Dominickin mökkiä 
seuraavalle vuodelle elo-syyskuussa. Varaukset sähköpostilla yhdistyspalvelut@
suomenlatu.fi. suomenlatu.fi/akumaja

PÄÄTAPAHTUMAT KIILOPÄÄLLÄ - TULE OSALLISTUJAKSI 
TAI VAPAAEHTOISEKSI!
1.-2.7. Kiilopää Trailventure (maastopyöräily/polkujuoksu)
11.-18.9. Kiilopään tunturihaaste -retkeilytapahtuma
10.12. Kiilopäähiihto 

ULKOILE JA OSALLISTU KIILOPÄÄLLÄ   

https://www.kiilopaa.fi/tapahtumat/
http://suomenlatu.fi/akumaja  
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Jäsenyhdistykset ovat tärkeässä roolissa toimintasuunnitelman toteutuksessa. 
Yhdistyksissä ulkoillaan, osallistutaan ja vaikutetaan. Jo olemalla jäsen, voi 
vaikuttaa. Poimi täältä oman yhdistyksen toimintasuunnitelmaan tapahtuma-
aikataulut ja hyödynnä kaikki yhdistyksille tarjottava tuki.

ULKOILE, OSALLISTU 
JA VAIKUTA SUOMEN 
SUURIMMASSA 
ULKOILUJÄRJESTÖSSÄ 

TUKEA YHDISTYKSEN TOIMINTAAN

• Jäsenpalvelun ja yhdistystoiminnan vuosikello sekä paljon muuta materiaalia 
yhdistystoimintaan löydät Yhdistyspalvelut-verkkosivuilta. 

• Toimiston henkilökunta kouluttaa ja tukee yhdistysten toimijoita jäsenrekisterin 
(Ankkuri) käytössä ja esimerkiksi etäkokousten toteutuksessa. Itseopiskelu-
materiaali Askelmerkit Suomen Latuun kertaa perusasiat mitä yhdistyksen 
aktiivi tarvitsee. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse yhdistyspalvelut@suomen-
latu.fi.

• Jäsenhankinnan tueksi voi tilata maksutonta materiaalitukea verkkokaupasta. 
• Ulkoiluun ja lajitoimintaan on myös saatavana tukea, kuten lajiesitteitä ja 

esimerkiksi Polku mielen maisemiin -tauluja tai frisbeegolfin kehittämispaketti 
Yhdistyspalvelut-sivustolta.

• Lasten ja perheiden toimijoista koostuva Latunen-verkosto tarjoaa vertais- 
tukea ja viestii sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Alueelliset tapaamiset 
toteutuvat aluekokousten yhteydessä tai  erikseen sovittuna ajankohtana 
alueen kanssa. 

https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/
https://kauppa.suomenlatu.fi/
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TUKEA VIESTINTÄÄN

•  Valmiita sähköisiä ilmoituspohjia ja esitteitä.
• Personoidut yhdistysesitteet kymmenelle yhdistykselle. 
• Ota kaikki viestintäkanavat seurantaan: 

Facebook                                                                                                                
Suomen Latu (myös Instagram ja Twitter)

       Suomen Ladun yhdistysaktiivit
       Latunen
       Seikkailevat perheet
       Suomen Latu lastentoiminta
       Jäsenhankkijaverkosto 
  
       Uutiskirjeet
       Suomen Ladun uutiskirje
       Ajankohtaista yhdistyksille 
       Ohjaajaklubin uutiskirje
       Lasten ja perheiden toiminnan uutiskirje 
       Talviuinnin uutiskirje
 
       Verkkosivut
       suomenlatu.fi
       yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi
       kaikkihiihdosta.fi
       latujapolku.fi 
       retkeilyn ABC
 
TUKEA OHJAAJILLE

• Ohjaajat voivat rekisteröityä ohjaajarekisteriin, mistä yhdistykset voivat       
hakea ohjaajia toimintaansa. Rekisterissä oleville ohjaajille lähetetään uutis- 
kirje (4 x vuodessa) ja heidät kutsutaan ohjaajien koulutuspäiville. Ohjaajille  
on omat Facebook-sivut, Tukea ohjaajille -sivusto sekä webinaareja. 

• Verkkokaupan tuotteet, verkkosivut ja lajiesitteet ovat jäsenyhdistysten ja 
ohjaajien toiminnan tukena. 

https://www.facebook.com/suomenlatu
https://www.instagram.com/suomenlatu/
https://twitter.com/suomenlatu/
https://www.facebook.com/groups/855994997769024
https://www.facebook.com/groups/1061153000601446
https://www.facebook.com/groups/seikkailevatperheet
https://www.facebook.com/suomenlatu.lastentoiminta
https://www.facebook.com/groups/836053709849605
https://www.suomenlatu.fi/
https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/ajankohtaiset-2.html
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/ohjaajaklubi.html
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta.html
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/talviuinti.html
http://suomenlatu.fi 
http://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi
http://kaikkihiihdosta.fi
http://latujapolku.fi
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/ohjaajaklubi/tukea-ohjaajalle.html
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maaliskuu

Siniset Ajatukset

megaevent 10.-12.6.

Kajaani

 

Retkelle-päivät

11.-12.6.

 

Suomi meloo ja

soutaa -päivä 11.6.

(yhteistyössä SMSL:n

kanssa)

Suomen ladun
tapahtuma-
kalenteri 2022

tammikuu helmikuu huhtikuu

heinäkuu syyskuuelokuu lokakuu marraskuu joulukuu

Rakastu talviuintiin -

tapahtumat 10.-16.1.

 

Alueyhdyshenkilöiden

verkostoitumis- ja

koulutuspäivät 22.-23.1

 

Lumenveiston SM 18.-20.2.

 

Rakastu hiihtoon 29.1.-27.2.

 

Kansallinen hiihtopäivä 29.1.

yhteistyössä Hiihtoliiton

kanssa 

 

 

Unelmien

liikuntapäivä 10.5.

 

Kävelykipinä-

tapahtumat 

1.-31.5.

Polkujuoksukiertue

18.4.-22.5. 

 

Kevätkokous 24.4.

Turku, Ruissalo 

Aluetyöryhmien

tapaaminen 13.-14.8.

 

Nuku yö ulkona 27.8.

 

Sieniretket 27.8.-5.9.

Metsämörrin

juhlaviikko

19.-25.9.

Syyskokous

30.10. 

Helsinki

Rakastu hiihtoon

29.1.-27.2.

 

Talviuinnin SM-kilpailut

4.-6.2. Peurunka

 

UlkonaKuinLumiukko -

kampanja 14.2.-13.3.

 

toukokuu kesäkuu
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RAKASTU TALVIUINTIIN 10.-16.1.
Hyvinvointia talviuinnista! Rakastu talviuintiin -viikkoa 
vietetään 10.-16.1.2022. Viikon tavoitteena on ma-
daltaa talviuinnista kiinnostuneiden kynnystä aloittaa 
laji sekä innostaa uusia ihmisiä mukaan yhdistysten 
toimintaan. Viikon aikana järjestetään tapahtumia 
sekä jaetaan tietoa talviuinnista, varusteista ja talvi-
uintipaikoista. #rakastutalviuintiin

KANSALLINEN HIIHTOPÄIVÄ 29.1. 
Suomen Latu on mukana Kansallisen hiihtopäivän 
järjestämisessä yhdessä Hiihtoliiton kanssa. Kannus-
tamme kansallisena hiihtopäivänä jokaisen ladulle sekä 
jäsenyhdistyksiämme järjestämään laturetkiä ympäri 
Suomen. Laturetki voi olla ohjattu tai esimerkiksi 
valmis reitti, jonka voi hiihtää omatoimisesti yhdistyk-
sen ohjeiden avulla. Kansallisena hiihtopäivänä myös 
Olympiastadionilla järjestetään ohjattu laturetki.

RAKASTU HIIHTOON 29.1.- 27.2.
Rakastu hiihtoon -kampanja kutsuu kaikki ladulle! 
Kansallinen hiihtopäivä käynnistää Rakastu hiihtoon 
-kampanjan, jonka tavoitteena on innostaa hiihtoon, 
jakaa helppoja vinkkejä sekä edistää hyvää latuetiket-
tiä. Kampanjan aikana tullaan jakamaan tietoa hiih-
dosta, välineistä, varusteista ja voitelusta sekä helppo-
ja tekniikkavinkkejä. 

ULKONAKUINLUMIUKKO-KAMPANJA 14.2.-13.3.
Talven hauskin kampanja toteutetaan hiihtoloma-
viikkojen ympärillä, jolloin haastetaan suomalaiset 
rakentamaan 10 000 lumiukkoa. Viestintäkampanjan 

NUKU YÖ ULKONA -KAMPANJA 27.8
Nuku yö ulkona -kampanja järjestetään Suomen 
luonnonpäivänä 27.8. Tavoitteena on toteuttaa myös 
yhteispohjoismainen kampanja, mikäli EU-rahoitus 
toteutuu. Viestintäkampanjan lisäksi yhdistysten 
tapahtumat ovat tärkeä osa kampanjaa. Tavoitteena 
saada yli 50 yhdistystä mukaan kampanjaan.

SIENIRETKET 27.8.-5.9.
Järjestämme sieniretkiä ympäri maata yhdessä mart-
tayhdistysten kanssa. Retkien tavoitteena on innostaa 
liikkumaan luonnossa ja retkeilemään yhdessä. Samal-
la lisätään tietoa sienistä ja sienestämisestä. Tavoit-
teena on myös innostaa yhteistyöhön paikallisten 
marttayhdistysten kanssa. 

METSÄMÖRRIN JUHLAVIIKKO 19.-25.9.
Metsämörritoiminta täyttää 30 vuotta! Juhlavuotta 
vietetään näyttävästi niin yhdistyksissä kuin varhais-
kasvatuksessa. Tavoitteena on viedä 100 000 lasta 
metsäretkelle. Vuosi huipentuu juhlaviikkoon, jolloin 
tarjoamme valmiita ideoita ja materiaalia lasten ja 
perheiden metsäretkelle tai -tapahtumaan. Kaikki 
lapset metsään! -kampanjan materiaalien avulla yh-
distykset voivat järjestää retkiä ja tapahtumia lap-
sille ja perheille. Yhdistys voi valita itselleen sopivan 
päivän. Kannustamme yhteistyöhön päiväkotien ja 
koulujen kanssa. 

VALTAKUNNALLISET KAMPANJAT ja päätapahtumat
lisäksi myös yhdistysten tapahtumat ovat tärkeä osa 
kampanjaa. Tavoitteena saada 50 yhdistystä mukaan 
kampanjaan.

POLKUJUOKSUKIERTUE 18.4.-22.5.
Polkujuoksukiertue esittelee lajia 15 paikkakunnalla 
kevään aikana. Kiertueen tavoitteena on viedä pol-
kujuoksutoimintaa uusiin yhdistyksiin ja tarjota jo 
polkujuoksua toteuttaville yhdistyksille uusia ideoita 
toiminnan toteuttamiseen ja siten vahvistaa lajin 
toimintaa paikkakunnalla. 

KÄVELYKIPINÄ-TAPAHTUMAT 1.-31.5.
Kävelykipinä -kampanja haastaa kaikki suomalaiset 
kävelemään. Ensi keväänä järjestämisaika on koko 
toukokuu. Tahko Pihkala -seura lähettää Kävelykipi-
nään liittyvää materiaalia ja tiedotuskirjeitä kaikille 
järjestäjille. Kävelykipinä-tempauksessa tarjotaan 
lisäksi jokaiselle mahdollisuus kerätä kävelykilometrejä 
1.5.-31.10. välisen ajan. Niin järjestöt, kunnat, työ-
paikat kuin yksittäiset ihmisetkin kutsutaan osallistu-
maan leikkimieliseen Kävelykilometrikisaan. 

RETKELLE-PÄIVÄT 11.-12.6.
Retket voivat olla lyhyitä päiväretkiä tai viikonlo-
pun yön yli retkiä. Ne voi tehdä patikoiden, meloen, 
pyöräillen tai vaikka Kilpisjärven suunnalla hiihtäen. 
Pyritään saamaan mahdollisimman monta retken 
vetäjää ja ohjaajaa liikkeelle, suunnittelemaan ja to-
teuttamaan juuri oman suosikkiretkensä. Tarjoamme 
tukea retkien ohjaajille, jotka ovat toiminnan arvokas 
kivijalka.
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ULKOILE - AIKUISLIIKUNTA 

Rakastu retkeilyyn -ohjaajakurssi 
29.1. Helsinki
5.2. Pori
12.3. Mikkeli
26.3. Kajaani
20.8. Joensuu
1.10. Helsinki

Opaskurssi
12.-20.2. (talviosa)
9.-17.7. (kesäosa)

Talviuinnin verkkokurssi 
1.1.-31.3. 
1.9.-30.11. 

KOULUTUKSIA ja kursseja  

Polkujuoksun ohjaajakurssi 
9.4. Helsinki
23.4. Lappeenranta
7.5. Oulu
3.9. Nurmijärvi

Metsämieli-vertaisvetäjäkoulutus
13.2. Helsinki
7.5. Kaarina
22.5. Rovaniemi
25.9. Mikkeli

Maastopyöräilyn alkeisohjaajakoulutus   
14.-15-5. Nurmijärvi
18.-19.6. Kemi
10.-11.9. Valkeakoski

Melontaohjaajakoulutus
17.-19.6. Nurmijärvi
29.-31.7. Kuopio

Lumikenkäilyn ohjaajakurssi 
22.1. Lahti

ULKOILE - LASTEN JA 
PERHEIDEN TOIMINTA

Luonto toimintaympäristönä -koulutus 
webinaari (20.1. / 17.2. / 17.3. / 29.9. / 
29.10. / 29.11.)
2.4. Tampere
14.5. Kouvola 
11.6. Helsinki 
20.8. Kuopio 
10.9. Pori 
15.10. Kemi 

Metsämörriohjaajan peruskurssi 
2.-3.4. Helsinki
9.-10.4. Oulu
23.-24.4. Lahti
14.-15.5. Kuopio
21.-22.5. Joensuu
21.-22.5. Seinäjoki
20.-21.8. Oulu
3.-4.9. Helsinki
17.-18.9. Rovaniemi
24.-25.9. Kaarina

Jokaisella jäsenyhdistyksellä on kaksi maksutonta kurssipaikkaa 
seuraavissa lajeissa/toimintamuodoissa: Rakastu retkeilyyn, maasto-
pyöräily, polkujuoksu, Metsämieli, melonta, lumikenkäily, Tunteet 
hukassa -metsäseikkailu, Muumien hiihto- tai retkeilykoulu, sekä 
Metsämörrin peruskurssi tai teemakurssit. Maksuttoman kurssipaikan 
käytön edellytyksenä on, että osallistuja sitoutuu toimimaan ko lajin/
toimintamuodon ohjaajana omassa jäsenyhdistyksessään.  Kurssipaikan 
käytöstä ja siihen liittyvästä vapaaehtoistyöstä sovitaan jäsenyhdis-
tyksen ja kurssipaikan käyttäjän kesken. Jäsenyhdistykset raportoivat 
toiminnasta vuosittain järjestön toimintakyselyssä. 

suomenlatu.fi/kurssit 
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Metsänuppuset ja -myttyset -teema-
kurssi 
14.8. Helsinki
3.9. Lahti
2.10. Kuopio
22.10. Seinäjoki

Metsämörri esiopetuksessa -teema-
kurssi 
12.3. Lempäälä
23.4. Lappeenranta
21.5. Rauma
13.8. Helsinki
24.9. webinaari
1.10. Kuopio
10.12. webinaari

Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi 
22.1. Joensuu
5.2. Kuortane
12.2. Helsinki

Muumien retkeilykoulun ohjaajakurssi 
23.4. Helsinki
webinaari (7.5. / 10.9.)
27.8. Jyväskylä

Luonnossa kotonaan -peruskurssi 
9.-10.4. Jyväskylä
21.-22.5. Oulu
10.-11.9. Helsinki
8.-9.10. Joensuu

http://suomenlatu.fi/kurssit   


25

Tunteet hukassa -metsäseikkailu 
-koulutus 
14.2. Helsinki
6.5. Kaarina
21.5. Rovaniemi
27.8. Vaasa
24.9. Mikkeli
19.11. Jyväskylä

Kouluttajakoulutus 
15.2. webinaari ja 19.3. Hämeenlinna, 
Luonto toimintaympäristönä
2.4. Helsinki, Suomen Ladun koulutta-
jien täydennyskoulutus

OSALLISTU 

9.2. Yhdistyskortit kuntoon -ilta     
(webinaari) 
14.2.-30.3. Yhdistyskehittäjä-verkko-
koulutus
24.2., 28.4., 16.6., 25.8., 15.12. Jäsen-
hankkijaverkoston etätapaaminen
16.3. Tukea etäkokousten toteuttami-
seen (webinaari) 
5.9.-12.10. Vapaaehtoisten johtaminen 
-verkkokoulutus
28.10. Jäsenhankkijaverkoston tapaa-
minen, Helsinki 

VAIKUTA 

20.1. & 27.1. Canva-koulutus yhdistyk-
sille (webinaari)
25.1. / 24.3. / 5.10. Jokamiehenoikeudet 
(webinaari)

8.2. Hyvän melontapaikan perustaminen 
(webinaari)
3.3. Mailchimp-uutiskirjekoulutus 
(webinaari)
17.-18.9. Vaikuta verkossa - Koulutus 
sosiaaliseen mediaan: Hetta
1.-2.10. Vaikuta verkossa - Koulutus 
sosiaaliseen mediaan: Kajaani
7.11. Hyvän ulkoilureitin perustaminen 
(webinaari) 

MUUT LATUALUEEN 
TILATTAVISSA OLEVAT 
KOULUTUKSET:

Jäsenyhdistykset on jaettu kahdeksaan 
latualueeseen ja jokainen alue voi tilata 
alla olevia koulutuksia oman alueen yh-
distyksille. Tilaukset tehdään sähköpos-
titse yhdistyspalvelut@suomenlatu.fi. 
• Askelmerkkejä ohjaamiseen 
• Askelmerkkejä perheliikuntaan 
• Jokamiehenoikeudet 
• Vaikuta paikallisesti: Koulutus kun-

tavaikuttamiseen 
• Vaikuta verkossa: Koulutus sosiaali-

seen mediaan 
• Vaikuta viestinnällä: Koulutus pa-

rempaan yhdistysviestintään 
• Lajien kehittämisilta maastopyöräi-

lyssä ja polkujuoksussa

Muutokset mahdollisia.
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YLEISJOHTO
 
Eki Karlsson
Toiminnanjohtaja

OSALLISTU-TIIMI

Anna-Liisa Louko
Hallintopäällikkö
 
Ira Kivi
Talousasiantuntija

Timo Nisula
Taloushallinnon neuvonantaja

Anniina Iivarinen
Yhdistyspalvelun vastaava

Johanna Yli-Opas
Yhdistyspalvelun vastaava

Kirsi Uusitalo
Järjestöpalveluiden vastaava

Paula Väisänen
Jäsenpalvelun vastaava

Kaisa Pyhälä
EU-hankekoordinaattori

ULKOILE-TIIMI
 
Nina Räike
Koulutuspäällikkö

Tiia Eskelinen
Lastentoiminnan suunnittelija

Susanne Blomqvist
Hankesuunnittelija, Seikkailevat perheet

Reija Koivu
Luontotoiminnan suunnittelija

Mari Parikka-Nihti
Lasten luontotoiminnan asiantuntija

Johanna Pekkanen
Hankesuunnittelija, Liikkuva perhe 

Hanna Okkonen
Aikuisliikunnan vastaava

Juhani Lehto
Aikuisliikunnan suunnittelija

Tanja Kyrönlahti
Maastopyöräilyn lajivastaava
 

VAIKUTA-TIIMI
  
Panu Könönen
Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Anne Rautiainen
Yhteiskuntasuhteiden asiantuntija

Marianne Holmberg
Viestinnän suunnittelija

Saija Suominen
Tapahtumasuunnittelija

Petteri Tiainen
Markkinoinnin suunnittelija

Hanna Laakso
Markkinoinnin suunnittelija
(vanhempainvapaalla 1.11.2022 asti)

OTA YHTEYTTÄ!

SUOMEN LADUN 
TOIMISTO

Olympiastadion 
Paavo Nurmen tie 1 
00250 Helsinki

JÄSENPALVELU
jasenpalvelu@suomenlatu.fi 
09 8567 7450
- osoitteenmuutokset, 
jäsenyyteen liittyvät asiat

YHDISTYSPALVELU 
yhdistyspalvelut@suomen-
latu.fi
09 8567 7460
- yhdistystoiminta, yhdistys-
palvelut, tukea yhdistyksen 
toimintaan

KURSSIT
koulutus@suomenlatu.fi
09 8567 7470

VAIHDE
09 8567 7440

Katso täältä tarkemmat yhteystiedot

https://www.suomenlatu.fi/ota-yhteytta/yhteystiedot.html
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