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Puheenjohtajalta
Suomen Ladun toimintavuosi 2014 oli menestyksekäs. 
Latuyhdistysten paikalliset ja alueelliset liikuntati-
laisuudet samoin kuin valtakunnalliset tapahtumat 
kokosivat suuren määrän ihmisiä ulkoilun ja liikunnan 
pariin. 

Valtakunnallisista tapahtumista jäivät vahvasti mukana 
olleiden mieliin Kiilopään 50-vuotisjuhla ja Talviso-
dan päättymisen 75-juhlavuoteen kuulunut Kiilopään 
Koukkaus.

Onnistunut koulutustoiminta oli tärkeässä asemassa 
eri lajeille ja kohderyhmille asetettujen liikunnallisten 
tavoitteiden saavuttamisessa. Samalla terveet elä-
mänarvot ja myönteinen asenne luontoa ja liikuntaa 
kohtaan vahvistuivat.

Suomen Ladun strategiaa ollaan paraikaa uudistamassa 
tavoitteena syyskokoukselle 2015 tehtävä esitys uu-
deksi strategiaksi vuosille 2016–2021. Koko järjestön 
voimin tehtävä strategia antaa pitävän pohjan järjestön 
ja latuyhdistysten tulevien vuosien painopisteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiselle. Samalla se mahdollistaa 
Suomen Ladun toiminnan ja talouden tasapainoisen 
kehittämisen tulevaisuudessakin. Strategian rinnalla on 
meneillään myös järjestön ja latuyhdistysten sääntöjen 
ajanmukaistamistyö.

Suomen Ladun tavoitteena on edesauttaa kaikki-
en 219 jäsenyhdistyksen toimintaa ja siten jokaisen 
78000 henkilöjäsenen hyvinvointia. Siksi on tärkeää, 
että jäsenrekisteri ja erilaiset palvelut ovat jatkossakin 
kunnossa.  Ajanmukainen viestintä mukaan lukien 
Liikuttaja -lehti sekä Latu ja Polku -lehti on ehdoton 
edellytys Ladun onnistuneen toiminnan ja vetovoimai-
suuden takaamiseksi.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia Suomen Ladun ja 
latuyhdistysten luottamushenkilöitä sekä toimiston 
ja Kiilopään henkilöstöä yhteistyöstä sekä erityisesti 
osaavasta ja innovatiivisesta asenteesta. Niillä edesau-
tetaan Suomen Ladun myönteistä kehittymistä muut-
tuvassa toimintaympäristössä myös tulevina vuosina.

Kiitän myös Ladun yhteistyökumppaneita ja yhteis-
työtahoja. Yhteinen tavoite liikkua ja liikuttaa ihmisiä 
ulkona mahdollisimman usein koituu viime kädessä 
ihmisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parhaaksi. 

Pekka Alanen
puheenjohtaja
Suomen Latu

© Suomen Latu ry
Kansikuva: Touho Häkkinen 2014

suomen latu 
kiilopää 

juhli 50-vuotista 
taivaltaan | s. 22 

suomen ladun
 omavaraisuusaste

 oli tilikauden 
päättyessä 64 %. | s. 26

suomen latu koulutti
630 uutta 

ohjaajaa. | s. 4



3

ANTALYA / HIIT / AKTIIVISUUSMITTARIT

6,40€

5/2014

50-vuotias
Kiilopää
Etelä-
KonnevesiKonnevesi
Rannikko-
vaeltajan 
Wales

latu & polku 
uudistui | s. 20

Suomen latu kouluttaa 4

aikuiSliikunta 6

ValtakunnalliSet taPahtumat 10

laSten ja Perheiden toiminta 12

PalVelut jäSenyhdiStykSille 15

edunValVonta ja oloSuhdetyö 18

ulkoinen VieStintä ja yhteiStyö 

liikunnan ediStämiSekSi 20

toimintakeSkukSet 22

hallinto 24

talouS 26

liitteet

78 019*

vuonna 2014 
suomen ladun
yhdistyksissä 
tehtiin 190 000 
vapaaehtoista 

työtuntia. 
| s. 16 

*Suomen Ladun jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa. | s. 15

Suomen ladun 

vuosi 2014



4

mikä kuva?

Suomen latu kouluttaa
Suomen Ladun tehtävänä on lisätä säännöllistä, ympärivuotista ulkoilua ja terveyslii-
kuntaa Suomessa. Järjestö kehittää ja ylläpitää laadukasta koulutustarjontaa sekä etsii 
uusia sisältöjä lajeihin ja toimintamuotoihin. Suomen Ladun vetovoimana on monipuoli-
nen lajitarjonta, josta löytyy jokaiselle jotakin.

koulutusuudistus Suomen 
Ladun koulutusuudistustyötä jatket-
tiin. Koulutukset koottiin kolmen 
kokonaisuuden alle (lastentoiminta, 
aikuisliikunta, järjestötoiminta) ja 
koulutustarjontaa lähdettiin täyden-
tämään havaittujen puutteiden osalta. 
Kurssien harmonisointi ja sisältöjen 
uudistus aloitettiin ohjaajakursseista. 
Retkeilytyöryhmä työsti uusia retkei-
lykoulutuksia, muuten uudistustyötä 
toteutti pääasiassa henkilökunta. Jär-
jestötoiminnan puolella etsitään yh-
teistyökumppaneita, joiden olemassa 
olevia koulutuksia voimme hyödyn-

tää. OK-opintokeskus myönsi tukea 
koulutusuudistuksen toteuttamiseen.

koulutustoiminta 2014 
Laajinta koulutus oli lasten toimin-
nassa. Vuonna 2014 koulutettiin 534 
uutta ohjaajaa lasten toimintoihin. 
Aikuisliikunnassa uusia ohjaajia 
koulutettiin noin sata yhteensä kuu-
dessa eri ulkoilulajissa. Koulutusten 
pääasialliset markkinointikanavat 
olivat Latu & Polku -lehti, Suomen 
Ladun verkkosivut ja Suomen Ladun 
Facebook-sivut.

Tavoitteena oli toteuttaa 97 kou-

lutusta vuoden aikana. Koulutuksia 
toteutui 92. Koulutusten laatu oli 
erittäin korkea. Yhteensä 58 kurssilta 
kerättyjen palautteiden keskiarvo oli 
4,3 (asteikolla 1–5). Suunniteltujen, 
kaikille avoimien kurssien toteutu-
misprosentti oli 72 %.

Marraskuussa järjestettiin koulut-
tajatapaaminen, johon osallistui 35 
kouluttajaa.

toteutuneita kursseja 92
uusia ohjaajia 630

kurssipalautteiden keskiarvo hyvä+
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Huom. Kuvassa on huomioitu sekä henkilöstökulut että muut kulut. Henkilöstökulut perustuvat henkilökunnan elokuussa 2014 tekemään itsearviointiin 
työajan jakautumisesta. Muut kulut perustuvat 2014 tilinpäätökseen.

uinti 6 %

käveLy 11 %

hiihto 5 %

LumikenkäiLy 5%

retkeiLy & vaeLLuS 13 %

geokätköiLy 6 %

hankkeet 12 %

kiiLopään Liikuntatoimi 27 %

Kulut tuotot

aikuisliikunnan kulujen (245 919 €) ja tuottojen (79 010 €) jakauma

muut LaJit 15 %

käveLy 5 %

LumikenkäiLy 1 %

hiihto 5 %

retkeiLy & vaeLLuS 19 %

geokätköiLy 1 %

hankkeet 29 %

kiiLopään Liikuntatoimi 25 %

muut LaJit 15 %

aikuiSliikunta
Suomen Ladun aikuisliikunnassa on kuusi avainlajia: retkeily, hiihto, sauvakävely, geo-
kätköily, talviuinti ja lumikenkäily. Suomen Latu keskittyy näiden lajien edistämis- ja 
koulutustyöhön.

eniten kurssitettu laji jäsenyhdistyksissä: 
geokätköily, 65 kurssia
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Keskusjärjestö toimii avainlajiensa 
valtakunnallisena asiantuntijana ja 
kertoo niistä monipuolisesti verkko-
sivuillaan. Suomen Latu kouluttaa 
avainlajien ohjaajia sekä esittelee 
lajeja jäsenille ja suurelle yleisölle. 
Latuyhdistyksissä harrastetaan myös 
muita liikuntalajeja, yhteensä yli kah-
takymmentä eri lajia. Suomen Latu 
tukee näitä lajeja resurssiensa mu-
kaan. Jäsenyhdistysten toiminnassa 
painottuvat säännölliset harrasteryh-
mät sekä vähemmän liikkuville suun-
natut kannustavat lajiesittelyt.

vaellus ja retkeily Suomen 
Latu toimii retkeilyn asiantuntijana 
ja kattojärjestönä. Tavoitteena on 
retkeilyn ja sen olosuhteiden edis-
täminen. Suomen Latu jäsenyhdis-
tyksineen on merkittävin retkien 
ja vaellusten järjestäjä Suomessa, 
ja yhdistysten ulkoilumajat ympäri 
maata palvelevat retkeilyn tukikoh-
tina. Latu & Polku -lehti jakaa tietoa 
retkikohteista, varusteista ja tarpeel-
lisista erätaidoista.

Suomen Ladun jäsenyhdistykset 
järjestivät vuonna 2014 yhteensä 
kahdeksan retkeilykoulutusta sekä 
satoja erilaisia vaelluksia ja retkiä. 
Perinteinen vaelluskilpailu, Erävael-
luksen Suomen-mestaruus, kilpailtiin 
Kiilopäällä 4.–7.9. Kilpailuun osallis-
tui yhteensä 52 partiota. Järjestelyistä 
vastasi Suomen Erävaelluskilta.

Suomen Latu Kiilopää on moni-
puolisen retkeilytoiminnan keskus. 
Kiilopään opastoiminnassa tehtiin 
tiivistä yhteistyötä Latuneuvojat 
ry:n kanssa. Uusien eräoppaiden 
kouluttamista jatkettiin opaskurssin 
kesäosuudella sekä sijoittamalla kou-
lutuksen käyneitä oppaita Kiilopäälle 
harjoitteluun. Retkeilyn peruskursse-
ja järjestettiin kaksi. 

Retkeilyn koulutuksia kehittä-
mään perustettiin kolmevuotinen 
retkeilytyöryhmä. Ensimmäisenä 
työryhmä alkoi suunnitella kaksipäi-
väistä sulan maan retkeilyn perus-
kurssia.

Metsähallituksen kanssa jatkettiin 
Luontoon.fi -sivuston sisällöntuo-
tantoa ja markkinointia. Sivustolla 
oleva Retkeilyn ABC -kokonaisuus 
on Metsähallituksen, Suomen Ladun 

Geokätköily tutukSi -kurSSi   65 / 1041
melontakurSSi     63 / 587
retkiluiStelukurSSit    32 / 1008
SukSien VoitelukurSSit   15 / 280
hiihdon tekniikkakurSSit   14 / 189
SuunniStuSkurSSi    11 / 184
retkeilykurSSit     10 / 79
aVantouintikurSSi    8 / 191
SauVakäVelyn tekniikkakurSSi   8 / 86
FriSbeeGolFkurSSi    7 / 162
maaStorullaluiStelu tutukSi -kurSSi  3 / 22
oPaSkurSSi      2 / 22
SauVakäVelyn ohjaajakurSSi   2 / 12
lumikenkäilyn ohjaajakurSSi   1 / 13
Geokätköilyn ohjaajakurSSi   1 / 7
hiihdonohjaajakurSSi    1 / 21
maaStoPyöräilyn alkeiSohjaajakurSSi  1 / 13
lumikenkäilyn kouluttajakoulutuS 1/ 12

aikuisliikunnan kurssit

kurssien määrä / osallistujien määrä

245 kurssia / 3930 osallistujaa

ja Partiolaisten yhdessä kehittämä ja 
ylläpitämä palvelu, johon tuotettiin 
vuoden aikana uutta sisältöä.

hiihto Hiihdon suosio on viime 
vuosina ollut kasvussa hyvien talvi-
en ansiosta. Vuosi 2014 oli kuiten-
kin harvinaisen vähäluminen aina 
Keski-Suomessa asti, jonka vuoksi 
tapahtumia sekä kursseja jouduttiin 
perumaan. Siitä huolimatta Suo-
men Ladun uusi viestintäkampanja 
Hiihtoniilot keräsi paljon huomiota 
ympäri Suomea. Hiihtoniilot oli eri-
lainen hiihdon edistämiskampanja, 
jossa 14 Hiihtoniiloiksi pukeutunut-
ta vapaaehtoista kannusti ihmisiä 
hiihtämään. Ensimmäistä kertaa 
järjestetyltä Hiihdon ohjaajakurssilta 
valmistui 21 uutta ohjaajaa. Loppu-
vuodesta valmistui opas hiihdonoh-
jaajille.

Yhteistyö Startex Oy:n kanssa 
tiivistyi etenkin Hiihtoniilot -kam-
panjan myötä. Helsingin Paloheinän 
hiihtopalvelussa vuokrattiin asiak-
kaille Karhun suksia ja monoja sekä 
Start-sauvoja.

sauvakävely ja kävely Kä-
velylenkkeily on suomalaisten suo-
situin liikuntaharrastus. Myös sau-
vakävely on vakiintunut osaksi suo-

malaista ulkoilua. Monet Suomen 
Ladun jäsenyhdistykset järjestivät 
vuoden aikana säännöllisiä sauvakä-
velyryhmiä, jotka toimivat keväästä 
syksyyn. Elokuussa järjestettiin yh-
teistyössä Hyvä Terveys -lehden, FIX 
Liikuntakeskusten ja Urheiluhallit 
Oy:n kanssa Helsinki Nordic Walk 
-tapahtuma. Toisen kerran järjes-
tetty sauvakävelytapahtuma keräsi 
Töölönlahden ympärille merkityille 
reiteille lähes 1000 kävelijää. Sanoma 
Magazines oli aktiivinen media-
kumppani tapahtumassa. 

Vuoden lopussa valmistui sauva-
kävelyvideo, jossa tekniikkavinkkien 
lisäksi opetetaan erilaisia alkuver-
ryttely- ja venyttelyliikkeitä sekä 
sauvojen kanssa tehtäviä tehoharjoi-
tuksia. Suomen Latu liittyi erityisesti 
sauvakävelyn tutkimustyötä edistä-
vän International Council of Nordic 
Walking -liiton jäseneksi. Sauvakä-
velyn yhteistyökumppanina jatkoi 
Startex Oy.

geokätköily Suomen Latu 
edisti geokätköilyä kouluttamalla, 
viestimällä, järjestämällä tapahtumia 
ja tekemällä yhteistyötä eri sidos-
ryhmien kanssa. Suomen Ladun 
jäsenyhdistyksistä ainakin 54 järjesti 
kätköilytoimintaa vuonna 2014.
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Keskusjärjestö piti vuoden aikana 
noin 20 geokätköily tutuksi -kurssia, 
joihin osallistui yli 300 henkilöä. 
Geokätköilyn ohjaajakoulutuksia 
järjestettiin yksi. Syksyllä perustettiin 
kolmevuotinen kätköilytyöryhmä 
tukemaan ja koordinoimaan järjes-
tön kätköilytyötä. Kesällä järjestettiin 
maanlaajuinen äänestys parhaista 
luontokätköistä. Medianäkyvyyden 
yhteydessä painotettiin vastuullista 
kätköilyä.

GPS-valmistaja Garminin kanssa 
tehtiin tiivistä yhteistyötä. Garmi-
nin lahjoittamat GPS-laitteet olivat 
ahkerassa käytössä koulutuksissa ja 
tapahtumissa ympäri Suomea. Kaksi 
palkintolaitetta arvottiin vuoden ai-
kana. Yhteistyössä koulutettiin myös 
asiantuntijoita retkimyymälöihin.

uinti Suomen Latu edistää ympäri 
vuoden harrastettavaa luontouintia. 
Toiminnan painotus on talviuin-
nissa, jota harrastetaan noin 50 
jäsenyhdistyksessä. Suomen Latu ja 
vuoden 2014 alusta aloittanut talvi-
uintitoimikunta toimivat talviuinnin 
valtakunnallisena lajiliittona ja lajin 
edistäjänä. Toimikunta jalkautui vuo-
den aikana talviuintipaikoille ympäri 
Suomea, ja antoi turvallisuusohjeita 
ylläpitäjille. Talviuintipaikoille suun-
nattu opas valmistui ja talviuinnin 
omat Facebook-sivut avattiin.

Talviuintikausi huipentuu 
vuosittain Avantouinnin Suomen-
mestaruuskilpailuihin, jotka jär-
jestettiin vuonna 2014 Vierumäen 
urheiluopistolla Heinolassa. Tapah-
tumaan osallistui noin 800 uimaria. 
Ounasvaaran Latu oli pääjärjestäjänä 
maaliskuussa pidetyissä Talviuin-
nin MM-kilpailuissa Rovaniemellä. 
Tapahtumaan osallistui yli 1400 
uimaria, jotka edustivat 36 eri kan-
sallisuutta.

Perinteiset talviuintikauden ava-
jaiset järjestettiin lokakuun toisena 
viikonloppuna 28 paikkakunnalla. 
Keskusjärjestö tuki paikallisyhdis-
tyksiä talviuinnin materiaalipaketilla. 
Lokakuussa kuvattiin myös video 
SM-kilpailujen kilpauintiosuuden 
mallisuorituksesta.

Kesän luontouintitapahtuma Töö-
lönlahden Kuutamouinti järjestettiin 

jo 16. kerran. Tapahtumaan osallistui 
yli 100 uimaria. Järjestäjinä toimivat 
Suomen Latu, Helsingin Latu, Piko-
malan Retkeilijät, Helsingin kaupun-
ki ja Helsingin ympäristökeskus.

Kesä–elokuussa pilotoitiin Ke-
säuintihaaste Facebook-kampanjaa. 
Osallistujia kannustettiin uimaan 
luonnonvesissä läpi kesän. Facebook-
sivu sai noin 400 tykkääjää.

lumikenkäily Lumikenkäilykou-
lutuksia järjestettiin sekä ohjaajille 
että harrastajille. Uusia kouluttajia 
valmistui 11, ja heistä tuli samalla 
myös Muumien lumikenkäilyn oh-
jaajia. Suomen Ladun toimintakes-
kukset jatkoivat suosittuja Lumiken-
käily tutuksi -retkiään, ja vuokrasivat 
lumikenkiä sekä yksityishenkilöille 
että yrityksille. Loppuvuodesta 
aloitettiin lumikenkäilyn ohjaajan 
oppaan työstäminen. Suomen Latu 
jatkoi tiivistä yhteistyötä Suomen 
Lumikenkäilijät ry:n kanssa lajin 
edistämiseksi. Varusteiden osalta yh-
teistyökumppaneina jatkoivat Urhei-
lutukku Hjorth ja Tubbs snowshoes.

ulkoilulajien kirjoa Kuu-
den avainlajin lisäksi Suomen La-
dun jäsenyhdistyksissä harrastetaan 
monia muitakin liikuntalajeja. Tässä 
esitellään pääsääntöisesti sellaiset 
lajit, joissa järjestettiin toimintaa vä-
hintään 15 jäsenyhdistyksessä.

Pyöräilytoimintaa järjestettiin 
useammassa jäsenyhdistyksessä kuin 
mitään muuta lajia. Latuyhdistyksistä 
95:llä olipyöräilytoimintaa ja osallis-
tumiskertoja eri pyöräilytapahtumiin 
kertyi lähes 14 000.  Toimintaan kuu-
luivat lähinnä säännölliset viikko-
pyöräilyt sekä pyöräretket kotimaassa 
ja ulkomailla. Keskusjärjestö teki 
lajityötä vaikuttamalla aktiivisesti 
Pyöräilykuntien verkoston Suomi 
Pyöräilee –työvaliokunnassa. OKM:n 
tukema maastopyöräilyn olosuhde- 
ja tarvekartoitus sekä niihin liittyvät 
hyvät käytännöt –hanke käynnistyi 
vauhdikkaasti syksyllä.

Melontaa harrastetaan noin joka 
neljännessä Suomen Ladun jäsenyh-
distyksessä. Melontakertoja kertyi 
vuoden aikana yhteensä lähes 7000. 
Suomi Meloo ry edistää melontahar-

rastusta ja järjestää kerran vuodessa 
valtakunnallisen retkimelontatapah-
tuman. Vuonna 2014 tapahtuma viet-
ti 30-vuotisjuhliaan ja melontareitti 
kulki Joensuusta Heinolaan.

Lentopallo oli yksi eniten liikut-
tavia lajeja jäsenyhdistyksissä. Osal-
listumiskertoja 32 yhdistyksessä tuli 
vuoden aikana peräti 20000. Lento-
pallossa järjestettiin myös alueellisia 
turnauksia.

Soututoimintaa järjestettiin 21 
jäsenyhdistyksessä. Monet yhdistyk-
set osallistuivat lisäksi soututapahtu-
miin.  

Erityisesti ikäihmisille suunnattua 
toimintaa järjestettiin 20 jäsenyhdis-
tyksessä yhteensä lähes 300 kertaa. 
Suomen Latu myönsi tukea latuyh-
distysten Ikiliikkuja-hankkeille.

Vuoden 2014 hitiksi nousi fris-
beegolf, joka tuli mukaan jo 17 la-
tuyhdistyksen toimintaan. Syksyllä 
jätettiin avustushakemus Frisbeegolf-
kiertueen järjestämiseksi latuyhdis-
tyksissä yhdessä Frisbeegolfliiton 
kanssa osana Valo ry:n hanketta. 
Suomen Latu jakoi 10 yhdistykselle 
20 frisbeekiekon setit lajin edistä-
miseksi ja loppuvuonna hankittiin 
32 frisbeegolfkoria latuyhdistysten 
käyttöön.

Retki- ja matkaluistelua edistää 
pääasiassa Suomen retkiluistelijat 
(SRL), joka on Suomen Ladun jäsen-
yhdistys. Yhdistys järjesti vuoden 
aikana 30 kurssia luistelijoille ja yh-
distyksen retkille osallistui vuoden 
aikana lähes 2000 luistelijaa. Suomen 
Latu ja SRL jättivät syksyllä minis-
teriölle avustushakemuksen retki- ja 
matkaluistelun edistämisestä latuyh-
distyksissä.

Yukigassen on japanilaisten kehit-
tämä lumipallosotapeli, jossa 7-hen-
kiset joukkueet pelaavat voitosta 
siihen tarkoitetulla kentällä. Suomen 
Latu osti toisen varustesetin lajin 
testaamiseksi. Vähälumisen vuoden 
takia lajia päästiin testaamaan vain 
Kiilopäällä.

yhDeSSä -tapahtumat 2014 
Suomen Ladulla oli vuonna 2014 
kolme YHDESSÄ -päivää. Suomen 
Latu vastasi tapahtumien valtakun-
nallisesta viestinnästä ja avusti yhdis-
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LaJi yhDiStyStä kertaa oSaLLiStumiSkertaa

Pyöräily 95 776 13710

retkeily 90 291 5400

hiihto 69 164 9209

melonta 63 682 6824

kävely 60 522 9446

Sauvakävely 56 937 7428

Geokätköily 54 113 2794

Vaellus 54 158 1898

talviuinti 51 3484 139323

lumikenkäily 46 112 1105

lentopallo 32 1661 19552

Soutu 21 235 2789

ikiliikkujat 20 279 2728

Frisbeegolf 18 246 5474

Vesiliikunta 13 97 1100

retki- ja matkaluistelu 11 239 2365

Suunnistus 11 63 4399

keppijumppa 10 236 4018

kyykkä 9 270 1013

erityisryhmät 8 133 138

Veistot 7 12 189

tanssi 6 166 1721

mölkky 5 106 815

muu liikuntatoiminta 2180 30214

yhteenSä 13162 273652

suomen ladun jäsenyhdistyksissä järjestettiin
aikuisliikuntatoimintaa yli 13 000 kertaa.

yhDiStySten JärJeStämä aikuiSLiikunta vuonna 2014tyksiä sisältöjen tuottamisessa. Päivät 
olivat 8.–9.2. YHDESSÄ Lumille, 
10.5. YHDESSÄ Geokätköillen (Lii-
ku Terveemmäksi -päivä) ja 30.–31.8.  
YHDESSÄ Retkelle (Suomen Luon-
non -päivä). Jäsenyhdistykset saivat 
tukea tiedottamiseen sekä materi-
aalipaketin, jolla tuettiin käytännön 
järjestelyitä.  

YHDESSÄ Lumille -tapahtumia 
järjestettiin 18 paikkakunnalla. Päi-
vien sisältö koostui joko yhdestä tai 
useammasta talviliikuntalajista. YH-
DESSÄ Geokätköillen -päivään osal-
listui 19 jäsenyhdistystä järjestämällä 
kätköilytapahtuman, -koulutuksen 
tai muuta lajitoimintaa. YHDESSÄ 
Retkelle -päivän aikana järjestettiin 
yhteensä 24 retkeä, joista osa oli 
useamman jäsenyhdistyksen yhteisiä 
retkiä.

veiStoLaJit Lumen- ja jään-
veistäjät kokoontuvat vuosittain 
veistotapahtumiin sekä Suomen 
Ladun koordinoimiin mestaruuskil-
pailuihin. Vuoden 2014 SM-kilpailut 
molemmissa lajeissa järjesti Kemin 
matkailu.
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Sm-kiSat Ja vaStaavat 46 %

yhDeSSä-päivät 33 %

tuetut paikaLLiStapahtumat 21 %

Kulut (43 000 €)

Sm-kiSat Ja vaStaavat 100 %

tuotot (6 500 €)

valtakunnallisten tapahtumien kulujen (43 000 €) ja tuottojen (6 500 €) jakauma

Huom. Kuvassa on huomioitu sekä henkilöstökulut että muut kulut. Henkilöstökulut perustuvat henkilökunnan elokuussa 2014 tekemään itsearviointiin 
työajan jakautumisesta. Muut kulut perustuvat 2014 tilinpäätökseen.

ValtakunnalliSet 
taPahtumat

avantouinnin Sm-kiLpaiLut

vierumäki

taLviuinnin mm-kiLpaiLut

rovaniemi
Lumen- Ja JäänveiSton Sm-kiLpaiLut

kemi

8.–9.2. 20.–30.3.

yhDeSSä LumiLLe

22.2.
LumikenkäiLyn Sm-kiLpaiLut

kiiLopää

yhDeSSägeokätköiLLen

10.5.

30. Suomi m
eLoo

JoenSuu–heinoLa

7.–14.6.

valtakunnalliset tapahtumat lisäävät Suomen Ladun ja ulkoilun näkyvyyttä ja tuovat la-
jien harrastajia yhteen. tapahtumia järjestivät Suomen Latu, jäsenyhdistykset ja yhteis-
työkumppanit.

31.1.–2.2.

31.1.–2.2.
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taLviuinnin mm-kiLpaiLut

rovaniemi

yhDeSSägeokätköiLLen

30. Suomi m
eLoo

JoenSuu–heinoLa

erämeLonnan Sm-kiLpaiLut

Lahti/hoLLoLa

16.–17.8.

heLSinki norDic waLk

heLSinki

10.8.

yhDeSSä retkeLLe

30.–31.8.

erävaeLLukSen Sm-kiLpaiLut

kiiLopää

4.–7.9.

tööLönLahDen kuutamouinti

heLSinki

9.9.

taLviuintikauDen 

avaJaiSet

11.–12.10.

alueelliset tapahtumat
Kymi-Vuoksen Leiripäivät 27.-29.6.
Savo-Karjalan kyykkäturnaus 7.9.
Lapin alueen lentopalloturnaus 15.11.
Savo-Karjalan alueen lentopalloturnaus 22.3.
Savo-Karjalan YHDESSÄ retkelle -tapahtuma 31.8.
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LuonnoSSa kotonaan 7 %

muumien uLkoiLukouLut 24 %

hankkeet 16 %

metSämörri 47 %

muut Lanupe 15 %

Kulut

muumien uLkoiLukouLut 17 %

hankkeet 29 %

metSämörri 54 %

tuotot

lastentoiminnan kulujen (198 000 €) ja tuottojen (97 000 €) jakauma.

Huom. Kuvassa on huomioitu sekä henkilöstökulut että muut kulut. Henkilöstökulut perustuvat henkilökunnan elokuussa 2014 tekemään itsearviointiin 
työajan jakautumisesta. Muut kulut perustuvat 2014 tilinpäätökseen.

laSten ja Perheiden
toiminta
Suomen Ladun lasten ja perheiden toiminnassa välitetään terveitä elämänarvoja sekä 
myönteistä asennetta luontoa ja liikuntaa kohtaan. tavoitteena on oppia nauttimaan 
luonnosta sen omilla ehdoilla ja saada luonnossa liikkumisesta elinikäinen harrastus. 
Suomen Latu kouluttaa runsaasti lastentoiminnan ohjaajia, jotka työskentelevät monil-
la eri alueilla.
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muumien ulkoilukoulut
Muumien ulkoilukouluihin kuuluu  
hiihto-, lumikenkäily- ja retkeilykou-
lu. Muumien ulkoilukoulutoimintaa 
toteutetaan varhaiskasvatuksessa ja 
Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä 
sekä muissa yhdistyksissä ja seurois-
sa. 

Vuoden 2014 kurssivalikoimaan 
kuului Muumien hiihtokoulun 
ohjaajakurssi ja kasvatusalan hen-
kilöstölle suunnattu ohjaajakurssi, 
Retkihemulit-teemakurssi, Muumien 
hiihdonohjaajan päivityskurssi sekä 
Muumien lumikenkäily- ja retkeily-
koulun ohjaajakurssi.

Yhdessä Allergia- ja Astmaliiton 
kanssa toteutettiin Muumien lumi-
kenkäilykiertue kuudella paikkakun-
nalla. Järjestäjinä toimivat paikallis-
yhdistykset yhdessä keskusjärjestöjen 
kanssa. Kiertue tavoitti valtakunnal-
lisesti yli 2500 ihmistä, ja se oli osa 
Cityliikkuja -hanketta ja Suomen 
Ladun YHDESSÄ-teemaa.

Muumien retkeilykoulu lansee-
rattiin suurelle yleisölle huhtikuussa 
2014 osana Muumien ulkoilukoulu-
jen kokonaisuutta. Samalla julkais-
tiin työryhmän tuottama Muumien 
retkeilykoulun ohjaajan opas sekä 
toimintaa tukevaa materiaalia.

metsämörri Metsämörri on sa-
tuhahmo, joka johdattaa lapset luon-
toon leikkien, laulujen, lorujen ja lii-
kunnan kautta. Metsämörritoimintaa 
toteutetaan osana varhaiskasvatusta, 
koulun toimintaa sekä kerhomuo-
toisesti Suomen Ladun jäsenyhdis-
tyksissä ja muissa yhdistyksissä ja 
seuroissa. Vuonna 2014 27 yhdistystä 
järjesti metsämörritoimintaa, johon 
osallistui yhteensä 2603. Kaikkiaan 
metsämörritoimintaan osallistuu 
vuosittain noin 50 000 lasta.

Metsämörritoiminnan viestin-
täkanavana toimi www.metsamor-
ri.fi –sivusto. Kaikille avoimeen 
Metsämörri-klubiin oli vuoden 
loppuun mennessä liittynyt 524 hen-
keä. Klubilaisille lähetettiin vuoden 
aikana kaksi sähköistä kirjettä. Laa-
dukkaasta metsämörritoiminnasta 
myönnettiin Meillä on Metsämörri 
-laatutunnus 34 taholle. 

Metsämörrin ohjaajakoulutuksia 
järjestettiin yhteensä 27 ja niille osal-
listui 383 henkeä. Metsämörriohjaa-
jan jatkokurssin uudistamista varten 
perustettiin Metsämörri ystävineen 
-työryhmä, joka kokoontui kaksi ker-
taa. Uudistettu koulutus julkaistaan 
keväällä 2016.

Yhteistyössä Finlands Svenska Id-
rott rf:n ja Suomen Metsäyhdistyksen 
kanssa järjestettiin, Kansainvälisenä 
metsien päivänä, 21.3., Puun päivä. 
Yli 9 000 lasta ohjaajineen osallistui 
päivään istuttamalla männyn sie-
menen. Siemenet lahjoitti Siemen 
Forelia. Syyskuussa järjestettiin Met-
sämörrilasten istutuspäivän tapahtu-
ma Espoossa Suomen Metsäsäätiön 
tukemana.

luonnossa kotonaan Luon-
nossa kotonaan (LK)-toiminnan 
kehittäminen jatkui. Edellisenä 
vuonna toteutetun laajan arvioinnin 
tulosten perusteella laadittiin uutta 
toimintamallia. Kehittämistyössä oli 
mukana Luonnossa kotonaan ry ja 
Luonnossa kotonaan -toimipaikat. 
Syksyllä perustettiin LK työryhmä. 
Kehittämistyön tuloksena täsmen-
nettiin toiminnan ydinajatusta sekä 
siihen liittyviä toiminnan sisältöjä ja 
kriteerejä. Lisäksi laadittiin uuden 
mallin mukaisia materiaaleja. Vuo-
den lopussa LK -toimipaikkoja oli 
13. Lapsia toiminnassa oli mukana 
yhteensä 262. LK -henkilökunnan 

verkostotapaamiseen lokakuussa Es-
poossa osallistui 38 henkeä.

angry Birds -talviliikunta-
tapahtuma Angry Birds –talvi-
liikuntatapahtuma, Angry Birds goes 
skiing, järjestettiin maaliskuussa Ro-
vaniemellä, talviuinnin MM-kilpai-
lun yhteydessä. Tapahtumassa lintu-
hahmot innostivat alle 10–vuotiaita 
lapsia perheineen hiihtoleikkeihin 
ja -tehtäviin. Kaksipäiväiseen tapah-
tumaan osallistui noin 1000 henkeä. 
Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä 
Rovion ja Ounasvaaran latu ry:n 
kanssa. Marraskuussa aloitettiin tal-
ven 2015 tapahtumien suunnittelu. 
Toiminnan kehittämiseksi laadittiin 
hankehakemus Opetus- ja kulttuuri-
ministeriöön.

avaimet luontoon Avaimet 
luontoon -hankkeessa kehitettiin 
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaa-
jille koulutus, joka antaa valmiudet 
matalan kynnyksen ulkoilun ja luon-
toliikunnan toteuttamiseen. Koulu-
tusta varten tuotettiin myös ohjaajan 
opas. Tammikuussa 2014 järjestettiin 
kouluttajakoulutus johon osallistui 
yhteensä 12 Suomen Ladun ja liikun-
nan aluejärjestöjen kouluttajaa. Seit-
semän liikunnan aluejärjestön kanssa 
solmittiin sopimus Avaimet luontoon 
-koulutusten järjestämisestä jatkossa. 
Suomen Latu ja Hämeen Liikunta ja 
Urheilu järjestivät ohjaajakoulutukset. 

aVaimet luontoon   1/7
retkeilykummi-inFo   2/17
luontoliikuntaa 
koulujen kerhoille   1/10
muumien hiihtokoulu (2 PV) 2/32
muumien hiihtokoulu kaSVatuS 4/37
muumien lumikenkäily   2/22
muumien retkeilykoulu  4/35
muumi ja mörrikouluttaja-
taPaaminen     1/22
mörriPeruS, aVoin    10/138
mörriPeruS, tilauS   12/183
nuPut/mytyt     3/39
eSkarilainen    2/23

suomen ladun järjestämät
lastentoiminnan ohjaajakurssit

kurssien määrä / osallistujien määrä

44 kurssia / 565 osallistujaa
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Hankkeessa kehitettiin Retkeily-
kummitoiminta. Retkeilykummi on 
vapaaehtoinen, joka mahdollistaa 
koulujen ja kerhojen retkeilytoimin-
nan tai ulkona tapahtuvan opetuksen 
ja edistää näin lasten ulkoilullista 
elämäntapaa Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön rahoittama hanke päättyi 
huhtikuun 2014 lopussa, jonka jäl-
keen Avaimet luontoon -koulutus 
siirtyi osaksi järjestön pysyvää kou-
lutustarjontaa.

luokasta luontoon -han-
ke Luokasta luontoon -hanke on 
opetus- ja kulttuuriministeriön 
tukema hanke. Hanke käynnistyi 
elokuussa 2014. Tavoitteena on edis-
tää 1–4-luokkalaisten liikkumisen ja 
liikunnan määrää siirtämällä koulun 
opetusta ja kerhotoimintaa sisältä 
ulos luontoon. Hankkeen kolme osa-
aluetta ovat: Opettajien kanssa tehtä-
vä yhteistyö ja opettajille tuotettava 
tukimateriaali, Luontoliikuntaa kou-
lujen kerhotoimintaan -koulutukset 
sekä Retkeilykummitoiminta.

Hankkeessa oli syksyllä 2014 
mukana kolme pilottikoulua (neljä 
luokkaa). Yhteensä näissä luokissa 
oli 83 oppilasta. Hyvistä käytänteistä 

kirjoitettiin opettajille materiaalia 
uuden opetussuunnitelman 2016 
kanssa hyödynnettäväksi. Opettajien 
työn tukemiseksi perustettiin opetta-
javerkosto.

Luontoliikuntaa koulujen ker-
hotoimintaan -koulutusta ja sen 
materiaaleja suunniteltiin syksyllä 
2014. Ensimmäiseen pilottikoulutuk-
seen osallistui 10 opettajaa. Hanke 
jatkoi retkeilykummitoiminnan 
mahdollisuuksista ja merkityksestä 
viestittämistä sekä järjesti kaksi Ret-
keilykummi-infoa, joihin osallistui 
yhteensä 17 vapaaehtoistoimijaa.

Hankkeesta on viestitetty ja sitä 
on markkinoitu laajasti muun mu-
assa Kasvatus metsässä – päivillä 
Oulussa ja Ympäristökasvatuspäivillä 
Virroilla. Hanke on herättänyt kiin-
nostusta myös opettajankoululutus-
laitoksissa.

lasten ja nuorten toimi-
kunta Lasten ja nuorten toimikun-
ta aloitti 2014–2016 toimikautensa. 
Toimikunnan tavoite on tukea ja li-
sätä jäsenyhdistysten lasten, nuorten 
ja perheiden toimintaa. Toimikunta 
kokoontui yhteensä neljä kertaa. 

Nykytilannetta kartoittaakseen 

toimikunta teetti yhdistyksille ky-
selyn, johon vastasi 54 yhdistystä. 
Jäsenyhdistysten lastentoimijoista 
koottiin verkosto, jonka ensitapaami-
nen oli lokakuussa Hämeenlinnassa. 
Tapaamiseen osallistui 44 henkeä 
25 eri yhdistyksestä. Myös alueyh-
dyshenkilöt olivat mukana. Ketjun 
kautta verkostoon oli vuoden lopussa 
nimetty 67 henkeä.

45 yhDiStyStä JärJeSti 
perheLiikuntaa.
yhteenSä noin 5300 
oSaLLiStuJaa.

27 yhDiStyStä JärJeSti 
metSämörritoimintaa.
yhteenSä 2603 LaSta.

13 yhDiStyStä JärJeSti 
muumien uLkoiLukouLu-
toimintaa.
yhteenSä 1342 LaSta.

jäsenyhdistysten säännöllisessä toiminnassa 
3859 alle 19-vuotiasta.

jäsenyhdistysten tapahtumissa 
12 469 alle 19-vuotiasta.
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Suomen Ladun jäsenyhdistysten 
tärkein tehtävä on vakiinnuttaa luon-
nossa tapahtuva kunto- ja virkistys-
liikunta osaksi ihmisten arkea sekä 
edistää ulkoilukulttuuria ja ulkoilun 
hyviä tapoja. Jäsenyhdistykset liikut-
tavat ihmisiä monin tavoin. Erilais-
ten retkien ja tapahtumien lisäksi 
yhdistyksillä on runsaasti säännölli-
siä liikuntaryhmiä. Jäsenyhdistyksis-
sä tehtiin vuoden 2014 aikana noin 
190 000 vapaaehtoista työtuntia. Kes-
kimäärin yhdistyksillä oli toiminnas-
saan mukana 23 vapaaehtoista.

Maksettujen jäsenyyksien määrä 
oli vuoden lopussa 78 019  (ed. vuosi 
78 802). Uusia jäseniä liittyi vuoden 
aikana yhteensä 7851, joista 11 % 
jäsenhankintakampanjan tuloksena. 

Suomen Ladun järjestötoimin-
taa ohjasi vuosille 2014-16 nimetty 

järjestötoimikunta, joka kokoontui 
vuoden aikana neljä kertaa. Toimi-
kunnan keskeisimpiä tehtäviä olivat 
liittokokousvalmistelut ja yhdistys-
toiminnan käsikirjan päivittäminen 
sekä Askelmerkkejä yhdistyksen ar-
keen -oppaan julkaiseminen.

ankkuri ja ketju
Suurin osa jäsenyhdistyksistä oli 
vuonna 2014 mukana keskitetyssä 
jäsenrekisterissä, Ankkurissa. Suo-
men Latu peri jäsenmaksut jäseniltä 
ja tilitti yhdistysten osuudet niille 
kuudesti vuodessa. Jäsenyhdistyksille 
toimitettiin myös jäsenlistauksia ja 
osoitetarroja tarpeen mukaan. Ank-
kuria käyttää tietojen omatoimiseen 
selaamiseen ja listojen tai osoitteisto-
jen muodostamiseen 152 yhdistystä. 
Ankkurikoulutus yhdistyskäyttäjille 

järjestettiin kevätliittokokouksen yh-
teydessä. Yhdistyskäyttäjille laadittu 
ohje Ankkurin käyttöön päivitettiin 
syksyllä. Syksyllä Tunturilatu ja -ker-
hot siirtyivät jäsenrekisteriin. Kaikki 
jäsenpalveluun ilmoitetut Ansiomer-
kin saajat kirjattiin Ankkuriin. 

 Ketju on Suomen Ladun jäsen-
yhdistyspalvelu, jossa yhdistykset 
ylläpitävät keskeisiä tietojaan luot-
tamushenkilöistä, jäsenmaksuista, 
toimipisteistä ja toimintamuodoista 
sekä tapahtumistaan. Yli tuhannella 
käyttäjällä on palveluun tunnukset.

liittokokoukset ja 
järjestökoulutukset 
26.–27.4. Kevätpäivät ja -liittoko-
kous, Salossa. Liittokokouksessa oli 
edustettuna 62 jäsenyhdistystä ja 
läsnä 92 jäsenyhdistysten edustajaa ja 

JäSenrekiSteripaLveLu 32 %

JäSenyhDiStyStyö 18 %

toimintaSuunniteLma Ja -kertomuS 5 %

aLuetoiminta Ja -kokoukSet 7 %

toimikunnat 6 %

LiittohaLLituS 9 %

LiittokokoukSet 23 %

muut LaJit 23 %

Kulut

JäSenyhDiStyStyö 4 %

LiittokokoukSet 94 %

tuotot

yhdistyspalveluiden kulujen (389 000 €) ja tuottojen (46 000 €) jakauma.

Huom. Kuvassa on huomioitu sekä henkilöstökulut että muut kulut. Henkilöstökulut perustuvat henkilökunnan elokuussa 2014 tekemään itsearviointiin 
työajan jakautumisesta. Muut kulut perustuvat 2014 tilinpäätökseen.

PalVelut 
jäSenyhdiStykSille
Suomen Latu on 219 jäsenyhdistyksen muodostama keskusjärjestö. Suomen Ladun voi-
ma on sen jäsenyhdistyksissä ja niiden hyvinvoinnissa. keskusjärjestön tehtävä on tu-
kea jäsenyhdistyksiään monipuolisesti niiden toiminnassa. 
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38 tarkkailijaa. Kokouksessa käsitel-
tiin muun muassa tulevaa strategia-
prosessia.

20.–23.11. Syyspäivät ja -liitto-
kokous, Kiilopää. Liittokokoukseen 
osallistui 79 yhdistystä ja 137 ääni-
valtaista kokousedustajaa sekä noin 
60 muuta yhdistysten edustajaa. 
Viikonlopun aikana hyväksyttiin 
vuoden 2015 toimintasuunnitelma, 
työstettiin strategiaa ja tulevia uusia 
sääntöjä sekä juhlittiin 50-vuotiasta 
Suomen Latu Kiilopäätä.

Suomen Latu kouluttaa vuosittain 
yhdistysten luottamushenkilöitä. 
Tammikuussa Ähtärissä ja maalis-
kuussa Iisalmessa pidetyille luot-
tamushenkilöiden koulutuspäiville 
osallistui yhteensä yli viisikymmentä 
yhdistysaktiivia. Ankkuri- ja viestin-
täkoulutusta järjestettiin myös liitto-
kokouksen yhteydessä.

Jäsenyhdistyksille tarjottiin mah-
dollisuus lähettää vuoden aikana 
kahdelle Suomen Ladun kurssille 
osallistuja maksutta. Maksuttomat 
osallistujat velvoitettiin ohjaamaan 
toimintaa jäsenyhdistyksessä. Ilmais-
paikkoja käytettiin yhteensä 26, joista 
23 lasten ja kolme aikuisliikunnassa.

aluetoiminta Suomen Ladun 
jäsenyhdistykset jakautuvat kahdek-
saan epäviralliseen latualueeseen, 
jotka ovat: Lappi, Oulu, Keski-Suomi, 
Savo-Karjala, Häme, Kymi-Vuoksi, 
Uusimaa ja Lounais-Suomi. Latualu-
eet toimivat yhdistyksiä tukevana ja 
aktivoivana verkostona. Alueet ko-
koontuvat vuosittain syyskokouksiin, 
joissa suunnitellaan kunkin alueen 
seuraavan vuoden toimintaa.

Suomen Latu tuki aluetoimintaa 
rahallisesti myöntämällä kullekin 
alueelle 2 800 euron budjetin. Kulla-
kin latualueella toimii vapaaehtoinen 
alueyhdyshenkilö. Vuonna 2014 he 
olivat Uudenmaan latualue: Jaakko 
Erkkola, Hämeen latualue: Anna-
Maija Rae, Kymi-Vuoksen latualue: 
Henri Kekkonen, Keski-Suomen 
latualue: Seija Matilainen, Lounais-
Suomen latualue: Paula Mannerjoki, 
Savo-Karjalan latualue: Markku 
Sohlman, Oulun latualue: Ulla Keski-
Sämpi, Lapin latualue: Soili Ilmavir-
ta.

Noin ⅔ yhdistyksistä osallistuu 
aluetoimintaan vähintään tiedotta-
malla siitä omalla jäsenistölleen.

jäsenhankinta ja 
jäsenedut Suomen Latu toteut-
taa jäsenhankintakampanjoita valta-
kunnallisesti ja yhdessä yhdistysten 
kanssa. Passiivijäseniä houkuteltiin 
suoramarkkinointikirjeellä takaisin 
toimintaan. Syksyllä suunniteltiin 
markkinointimateriaalia vuonna 
2015 alkavaan opiskelijajäsenyys-
kampanjaan. Latu & Polku -lehden 
joulukuun numerossa toivotettiin 
personoidulla kannella jäsenille hy-
vää joulua ja innostettiin ostamaan 
lahjaksi Suomen Ladun jäsenyys 
ystävälle.

Yhteisöhenkilöjäsenyys-, kannat-
tajajäsenyys- sekä opiskelijajäsenyys-
lajeista tiedotettiin vuoden aikana. 
Vuoden lopulla 75 yhdistyksellä oli 
käytössä yhteisöhenkilöjäsenyys ja 35 
yhdistyksellä kannattajajäsenyys.

tapahtumatuki 
yhdistyksille Suomen Latu 
tuki jäsenyhdistysten tapahtumia 
erityisesti jäsenhankinta- ja markki-
nointimateriaalilla. Jäsenyhdistyksille 
toimitettiin:
127 materiaalipakettia 
5 pop-up -jäsenhankinta- ja tapahtu-

[kuva]

jäsenyhdistyksissä tehtiin vuoden 2014 aikana 
noin 190 000 vapaaehtoista työtuntia.
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mamarkkinointitiskiä 
13 personoitua jäsenhankinta -ban-
derollia (banderolli tehty nyt yhteen-
sä 150 yhdistykselle)
satoja hiihto- ja kävelysauvoja 

Suomen Latu tuki korostetusti 
paikallisyhdistysten osallistumista 
kymmeneen tapahtumaan. 

Tuetut tapahtumat olivat:
•	 Valtakunnallinen laturetki Pirkan 

Hiihto
•	 Kv Erämessut Riihimäki
•	 Pyhäselän Jäähiihto Joensuu
•	 Talviuinnin MM-kisat Rovaniemi
•	 Uudenmaan latualueen Elämys-

kierros 
•	 Kymi-Vuoksen leiripäivät 
•	 Susiniemi-hiihto Mikkeli 
•	 Huovinretket trilogia Säkylä
•	 Vauvasta Vaariin -leirit (Tuntu-

rilatu)
•	 Tiirismaan Laturetki

yhdistysvierailut
Vuonna 2012 aloitettuja yhdistys-
vierailuja jatkettiin käymällä 38 jä-
senyhdistyksen luona. Ensisijaisesti 
vierailtiin Lounais-Suomen ja Oulun 
latualueella. Vierailuissa kartoitettiin 
yhdistysten voimavaroja sekä annet-
tiin vinkkejä ja ideoita toimintaan. 
Saadun palautteen perusteella yhdis-
tykset kokivat vierailut hyödyllisiksi.

jäsenyhdistysviestintä 
Suomen Ladun järjestöviestintä on 
suunnattu yhdistysten luottamus-
henkilöille ja järjestöaktiiveille sekä 
jäsenille. Tärkeimmät kanavat vuon-
na 2014 olivat Liikuttaja -yhdistys-
lehti, yhdistystiedote, Latu & Polku 
-lehden jäsensivut, Suomen Ladun 
verkkosivut ja sähköposti. Liikuttaja 
ilmestyi neljä kertaa, jonka lisäksi 
yhdistystiedote lähetettiin 11 kertaa. 
Uusille jäsenille lähetettiin oma uu-
tiskirje, jossa oli tietoa jäsenyydestä, 
eduista ja Suomen Ladun eri tiedo-
tuskanavista. Hallituksen kokouk-
sista alettiin viestiä alueille yhteisellä 
tiedotteella.

Suomen Ladun jäsenyhdistykset 
viestivät suurelle yleisölle useimmi-
ten lehti-ilmoituksella tai mediatie-
dotteella ja 80 yhdistyksessä myös 
Facebookin kautta. Jäsenilleen yhdis-
tykset tiedottivat aktiivisesti sähkö-

postilla, omien nettisivujensa kautta 
sekä jäsentiedotteella. Yli sadalla jä-
senyhdistyksellä on www-sivut sekä 
säännöllinen jäsenlehti tai -tiedote. 
Latualueet ovat myös luoneet omat 
Facebook-sivut, jotka toimivat osana 
alueellista viestintää. 

Keväällä Piritta Seppälä piti 
Suomen Ladun jäsenyhdistyksille 
Yhdistyksen viestintä ja -verkkovies-
tintä -koulutuksen Salossa 25.4.2014. 
Suomen Latu tuki jäsenyhdistysten 
sähköistä viestintää myös liittokoko-
uksissa, yhdistyskäynneillä ja puhe-
linpalveluna.

jäsenkyselypalvelu Suo-
men Latu tarjoaa jäsenyhdistyksille 
mahdollisuuden toteuttaa sähköinen 
jäsenkysely. Kyselyllä kartoitetaan 
jäsentyytyväisyyttä sekä etsitään uu-
sia vapaaehtoistoimijoita. Viisi latu-
yhdistystä toteutti kyselyn vuoden 
aikana.

Kuntomittari ja vertaislatulaiset
Koulutetut vertaislatulaiset tukevat 
yhdistyksiä, jotka haluavat kehittää 
toimintaansa Kuntomittari -itsearvi-
ointityökalun avulla. Vertaislatulaiset 
auttavat yhdistyksiä tarkastelemaan 
toimintaansa uudesta näkökulmasta 
sekä valitsemaan toiminnan kehitys-
kohteen.

muut jäsenpalvelut Seu-
ratuki on opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön tukimuoto, jolla tuetaan 
paikallisten liikuntaseurojen lapsille 
ja nuorille suunnattua liikuntatoi-
mintaa. Suomen Latu tarjosi jäsen-
yhdistyksille tukea hakuprosessissa 
joulukuussa.

Kaikissa jäsenyhdistysten tapah-
tumissa oli voimassa Suomen Ladun 
tapaturmavakuutus ja järjestäjän 
vastuuvakuutus. Pohjola Vakuutus 
toimi Suomen Ladun kumppanina 
rahoittamalla tapahtumamarkkinoin-
timateriaalia.

Suomen Ladun myymättömiä 
lomaosakkeita Sastamalan Satu-
niemessä ja Kiilopään Outaladussa 
vuokrattiin yhdistysten ja jäsenten 
käyttöön.

Suomen Ladun yhteistyökump-
pani Datalatu Oy tarjosi jäsenyhdis-
tyksille edullista kotisivutilaa sekä 
kotisivujen luontipalvelua.

ansiomerkit ja muut 
palkinnot Tunnustuksena Suo-
men Ladun tai sen jäsenyhdistyksen 
toiminta-ajatuksen toteuttamisesta 
sekä järjestö- ja talkootyöstä, Suo-
men Ladun hallitus myönsi vuonna 
2014 ansiomerkkejä seuraavasti:
•	Tahko	Pihkala-mitali	1	kpl
•	Kultainen	ansiomitali	15	kpl
•	Hopeinen	ansiomitali	37	kpl
•	Pronssinen	ansiomitali	49	kpl
Lista ansiomerkin saaneista henki-
löistä on vuosikertomuksen liitteenä.

Ansioplaketteja myönnetään Suomen 
Ladun ulkopuoliselle yhteisölle tai 
henkilölle ansiokkaasta toiminnasta 
ja yhteistyöstä paikallisella tasolla. 
Ansioplaketteja myönnettiin yhteen-
sä yhdeksän kappaletta.

Vuoden vetäjänä palkitaan hen-
kilö, joka on usean vuoden ajan 
toiminnallaan onnistunut saamaan 
liikkeelle suuren määrän ihmisiä, 
tai jonka panos on tavalla tai toisella 
esimerkillisesti edistänyt Suomen La-
dun sanomaa. Vuoden 2014 Vetäjänä 
palkittiin Juhani Enckell.

Maastohiihdättäjä-palkinto anne-
taan vuosittain latuyhdistykselle, joka 
menestyksekkäästi järjestää valta-
kunnallisen laturetken, hiihtokouluja 
tai muita hiihtotapahtumia. Myös la-
tupohjien tekeminen tai vaikuttami-
nen hiihtolatuja aikaansaavaan kaa-
voitukseen katsotaan eduksi. Vuoden 
2013 Maastohiihdättäjä-palkinto 
myönnettiin Huovinretki ry:lle.

Lasten ja nuorten toiminnan 
edistäjänä palkitaan yhdistys, joka on 
menestyksellisesti toteuttanut lasten, 
nuorten tai perheiden toimintaa. 
Palkinto myönnettiin Kangasalan 
Latu ry:lle.

Suomen Liikuttaja -palkinto 
myönnetään yhteisölle, yritykselle tai 
yksityishenkilölle, joka toiminnal-
laan, esimerkillään tai innovaatiol-
laan liikuttaa tuhansia suomalaisia. 
Palkinto annettiin syysliittokokouk-
sessa Suunnistusliitolle kuntorastitoi-
minnasta.

Jaakko Paavela -stipendi myön-
nettiin tänä vuonna uudesta onnistu-
neesta toimintamuodosta.  Stipendin 
sai syyskokouksessa Siilin Latu aktii-
visesta etuluokkatoiminnasta.
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muu eDunvaLvonta Ja oLoSuhDetyö 47%

tuotot

LauSunnot & kannanotot 17 %

JokamiehenoikeuDet 16 %

hankkeet 10 %

oLoverkko 10 %

Kulut

muu eDunvaLvonta Ja oLoSuhDetyö 100 %

edunvalvonnan Kulujen (44 000 €) ja tuottojen (15 000 €) jaKauMa

Huom. Kuvassa on huomioitu sekä henkilöstökulut että muut kulut. Henkilöstökulut perustuvat henkilökunnan elokuussa 2014 tekemään itsearviointiin 
työajan jakautumisesta. Muut kulut perustuvat 2014 tilinpäätökseen.

vuonna 2014 Suomen Latu jatkoi työtä ulkoilun edunvalvonnan ja ulkoiluolosuhteiden 
asiantuntijuuden vahvistamiseksi. Järjestöä pyydettiin laajasti mukaan erilaisiin tilai-
suuksiin ja työryhmiin tuomaan ulkoilun ja virkistyskäytön näkökulmaa keskusteluun ja 
päätöksentekoon.

edunValVonta 
ja oloSuhdetyö

keskusjärjestö antoi 13 lausuntoa, 
jotka käsittelivät muun muassa lakialoitteita

kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmia.
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Suomen Ladun paikallisyhdistyk-
set toimivat aktiivisesti paikallisten 
ulkoiluolosuhteiden edistämiseksi. 
Jäsenyhdistykset tekevät monipuolis-
ta yhteistyötä kunnan kanssa. Jäsen-
yhdistykset antoivat vuoden aikana 
yhteensä lähes 140 lausuntoa.

olosuhdeverkosto
Suomen Ladulla on noin 30 ulkoi-
lun olosuhdeverkostoon kuuluvaa 
jäsentä. Verkoston jäsenet lausuivat 
esimerkiksi Joensuun viherverk-
koselvityksestä, edustivat Suomen 
Latua työryhmissä ja seminaareissa, 
antoivat tietoa paikallisista ulkoilun 
olosuhteista ja hoitivat ulkoiluasi-
oita kunnan kanssa. Verkostolla oli 
tapaaminen Suomen Luontokeskus 
Haltiassa 13.6. Teemana oli haamu-
retkeily ja kunnan ulkoilupaikkoihin 
vaikuttaminen.

suomen ladun antamat 
lausunnot
Vuonna 2014 keskusjärjestö antoi 
kaikkiaan 13 lausuntoa, jotka käsitte-
livät muun muassa:
•	 Hallituksen esityksiä kalas-

tuslaiksi, liikuntalaiksi, luon-
nonsuojelulaiksi sekä Teijon ja 
Konneveden kansallispuistojen 
perustamislaeiksi

•	 Kansallispuistojen ja luonnon-
puistojen hoito- ja käyttösuun-
nitelmia

•	 Metsähallituksen uudelleenorga-
nisointia

•	 Kansallista metsästrategiaa ja 
ympäristöministeriön strategiaa

jokamiehenoikeudet
Suomen Latu piti vuoden aikana 
pyynnöstä koulutustilaisuuksia ja 
alustuksia jokamiehenoikeuksista. 
Jokamiehenoikeudet on otettu kat-
tavammin mukaan järjestön omiin 
koulutussisältöihin.

UNESCOn aineettoman kulttuu-
riperinnön yleissopimus tuli Suo-
messa voimaan 2013. Museovirasto 
valmisteli sopimuksen toimeenpanoa 
2014. Suomen Latu osallistui keskus-
teluun ja valmisteluun aktiivisesti 
tuomalla esiin jokamiehenoikeudet 
arvokkaana kansallisena, aineetto-
mana kulttuuriperintönä.

ulkoilulaki
Suomen Latu aloitti ympäristömi-
nisteriön tilauksesta ja rahoituksella 
ulkoilulain toimivuutta ja muutostar-
peita koskevan selvitystyön. Syksyn 
aikana haastateltiin ulkoilulakia so-
veltavia tahoja ja kartoitettiin muu-
tostarpeita mm. verkkokyselyllä.

ulkoilureittien 
vaativuusluokittelu
Suomen Latu järjesti ulkoilureittien 
vaativuusluokittelukoulutusta neljäl-
lä tilauskurssilla, joilla oli yhteensä 
noin 60 osallistujaa.

ulkoilufoorumi
Ulkoilufoorumi on kahdenkymme-
nen järjestön yhteenliittymä, jonka 
tavoitteena on ylläpitää ja kehittää 
ulkoilun edellytyksiä ja turvata jo-
kamiehenoikeuksien säilyminen. 
Foorumi edustaa ulkoilun eri tahoja 
valtioneuvoston, viranomaisten ja 
muiden järjestöjen suuntaan sekä 
vahvistaa ulkoilun asemaa ja harras-
tusta yhteiskunnassa. Ulkoilufooru-
min isäntäjärjestönä toimi Suomen 
Partiolaiset. Tärkein tapahtuma oli 
eduskunnan pikkuparlamentissa 
järjestetty keskustelutilaisuus Metsä-
hallituslaista 26.3. Ulkoilufoorumin 
kevätkokous ja Metsähallituksen 
isännöimä ulkoilujärjestöjen tapaa-
minen pidettiin 27.5. puolustusvoi-
milta ulkoilukäyttöön vapautuvassa 
Vallisaaressa.

suomen latu aloitti ympäristöministeriön 
tilauksesta ja rahoituksella ulkoilulain

 toimivuutta ja muutostarpeita 
koskevan selvitystyön.
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ulkoinen viestintä Latu & 
Polku -lehti on Suomen Ladun jä-
senlehti ja suosituin jäsenetu. Latu 
& Polku -lehdestä on kasvanut vii-
meisen viiden vuoden aikana paitsi 
levikiltään suurin ja ylivoimaisesti 
luetuin, myös sisällöltään Suomen 
johtava, ulkoilun ja retkeilyn äänen-
kannattaja.  Lehti uudistui syksyllä. 
Uudistuksen tavoitteena oli selkeyt-
tää lehden rakennetta. Lukijat olivat 
erittäin tyytyväisiä sekä lehteen että 
uudistukseen. Asteikolla 1–5 kyse-
lyiden tyytyväisyyskeskiarvo oli 4,2. 
Uudistuksen saama arvosana samalla 
asteikolla oli 4,4. Latu & Polku -leh-
den levikki oli 51 500 (LT 2013) ja se 
ilmestyi vuonna 2014 viisi kertaa.

Suomen Ladun verkkosivujen uu-
distaminen aloitettiin ja joulukuussa 

saatiin valmiiksi Suomen Latu Kiilo-
pään uudet sivut ja online -varaus-
järjestelmä. Suomen Ladun kaikkien 
www-sivujen kävijämäärä kasvoi 3 % 
edellisvuodesta. Yksilöityjä kävijöitä 
oli Google Analyticsin mukaan yh-
teensä 265 203.

Suomen Ladun henkilöstö viesti 
ja keskusteli jäsentensä ja asiakkai-
den kanssa entistä enemmän Fa-
cebookissa. Facebook-tykkääjiä oli 
vuoden lopussa 6 995; kasvua viime 
vuodesta noin 60 %. Facebookissa 
järjestettiin kesällä myös #retkiselfie-
kuvakisa, johon osallistui kaikkiaan 
115 kuvaa. Kisa kiinnosti some-kan-
saa muutenkin, sillä kilpailukuviin 
tutustui 4 500 vierailijaa. Suomen 
Ladun YouTube-kanavalle tuotettiin 
10 videota.

Suomen Ladun toiminta näkyi 
hyvin myös mediassa. Mediaseuran-
nan haaviin jäi 187 osumaa Suomen 
Ladusta. Suosituimmat aiheet olivat 
Hiihtoniilo-kampanja, YHDESSÄ 
-päivät sekä sauvakävely ja hiihto.

Suomen Ladun uutiskirje lähetet-
tiin 12 kertaa vuoden aikana. Tilaajia 
kirjeellä on 7 200.

liikuntajärjestöt ja si-
dosryhmät Suomen Latu edistää 
strategisia tavoitteitaan sidosryh-
mäyhteistyöllä. Tärkeimmät yhteis-
työn muodot liittyvät ulkoiluun, lii-
kuntaan, matkailuun, tutkimukseen, 
ympäristöasioihin ja nuorisotyöhön. 
Merkittävimmät sidosryhmät olivat 
opetus- ja kulttuuri-, ympäristö- sekä 
maa- ja metsätalousministeriöt, Met-

SiSäiSet paLaverit 9 %

Latu&poLku 62 %

www-Sivut 10 %

LiikuttaJa 4 %

fb/Some 2 %

muu tapaht.mark. 5 %

uLkoiLukaLenteri 4 %

SiDoSryhmät Ja yhteiStyö 8 %

Kulut

muu vieStintä 3 %

ulKoisen viestinnän ja liiKunnan edistäMisen 
yHteistyön Kulujen (540 000 €) ja tuottojen (218 000 €) jaKauMa

SiDoSryhmät Ja yhteiStyö 27 %

Latu&poLku 45 %

LiikuttaJa 1 %

uLkoiLukaLenteri 53 %

tuotot

Huom. Kuvassa on huomioitu sekä henkilöstökulut että muut kulut. Henkilöstökulut perustuvat 
henkilökunnan elokuussa 2014 tekemään itsearviointiin työajan jakautumisesta. 
Muut kulut perustuvat 2014 tilinpäätökseen.

ANTALYA / HIIT / AKTIIVISUUSMITTARIT

6,40€

5/2014

50-vuotias
Kiilopää
Etelä-
KonnevesiKonnevesi
Rannikko-
vaeltajan 
Wales

YUKIGASSEN / SYÖTE / LATURETKIKALENTERI

6,40€

6/2014

Korva-
tunturin 
joulu
4 hiihto-
vaellusta
Etelä-
Afrikka

ulkoinen VieStintä ja yhteiS-
työ liikunnan ediStämiSekSi

Suomen Ladun viestintä ja markkinointi tekee järjestöä 
tunnetuksi kaikille avoimena, asiantuntevana ja terveyttä 
edistävänä ulkoilu- ja liikuntajärjestönä. viestintäyksikkö 
tukee työllään jäsenyhdistysten ja keskusjärjestön mui-
den yksiköiden toimintaa.
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sähallitus ja Maa- ja metsätaloustuot-
tajien keskusliitto MTK sekä Ulkoilu-
foorumi ja sen jäsenjärjestöt. Suomen 
Latu edisti ulkoilua myös yhteistyössä 
eri järjestöjen, yritysten ja yhteisöjen 
kanssa. Opiskelijoiden liikuntajärjes-
töjen kanssa tehtiin yhteistyötä nuor-
ten liikuttamiseksi.

valo ry Suomen Ladun toimisto 
sijaitsee Pasilassa valtakunnallisen 
liikunnan ja urheilun katto-organi-
saation Valo ry:n tiloissa. Suomen 
Latu teki vuonna 2014 Valon kanssa 
toiminnallista yhteistyötä, mutta 
päätöstä Valo ry:hyn liittymisestä ei 
edelleenkään tehty.

Suomen Latu haluaa liittyä yh-
teiseen liikunnan ja urheilun katto-
organisaatioon heti, kun yhteistyöstä 
saatava hyöty auttaa Suomen Latua 
selviytymään omista tehtävistään pit-
källä aikavälillä nykyistä paremmin. 

Liittymispäätökseen vaikuttaa 
erityisesti Valo ry:n kyky edistää kun-
to- ja terveysliikunnan toimijoiden 
etuja tasa-arvoisesti muiden jäsenten 
etujen kanssa. Tässä työssä Valo ry 
otti myönteisen askeleen eteenpäin 
perustamalla laaja-alaisen Liikkujan 
Polku -verkoston, jonka käynnistä-
misessä myös Suomen Latu on ollut 
vahvasti mukana. Lopulliseen pää-
tökseen Suomen Ladun liittymisestä 
vaikuttaa myös tapa, jolla Valo ry ja 
sen kumppanit organisoivat alueelli-
sen toimintansa tukemaan valtakun-
nallisten järjestöjen alueellista koulu-
tusta ja paikallisyhdistyksiä. Suomen 
Latu pitää kriittisenä myös Valo ry:n 
ilmeistä tahtotilaa toimia jäsentensä 
erilaisten avustusten jakajana sekä 
kykyä käydä aiheesta avointa keskus-
telua yhteisön sisällä.

metsähallitus-yhteistyö 
Suomen Latu on sopinut yhteistyöstä 
Metsähallituksen kanssa. Vuonna 
2014 tehtiin yhteistyötä mm. Suomen 
luonnon päivän tapahtuman yhtey-
dessä Luontokeskus Haltiassa. Hal-
tian keväällä 2015 avattavaan näyt-
telyyn toimitettiin sisältöjä Suomen 
Ladun edistämistä ulkoilumuodoista.

Suomen Latu osallistui Metsähal-
lituksen Luontopalveluiden uuden 
strategian prosessiin. Suomen Latu 

oli mukana myös Urho Kekkosen 
kansallispuiston neuvottelukunnassa.

Metsähallitus oli mukana Suomen 
Ladun PyöräPolku-hankkeen ohjaus-
ryhmässä ja on myös edistänyt maas-
topyöräilyasiaa omassa piirissään 
erittäin aktiivisesti.

liiku terveemmäksi
neuvottelukunta Neuvotte-
lukunta teki julkilausuman fyysisen 
inaktiivisuuden vähentämisestä. Sekä 
työryhmässä että neuvottelukunnassa 
pohdittiin istumisen vähentämiseen 
liittyviä toimenpiteitä.

pohjoismainen
ulkoiluverkosto Verkostossa 
toimivat kaikki pohjoismaiset ulkoi-
lun keskusjärjestöt. Toiminnan pää-
painona on yleinen ulkoilun poliitti-
nen vaikuttaminen ja edunvalvonta. 
Verkosto kokoontui kaksi kertaa ja 
tuotti Pohjoismaiden Ulkoilujärjes-
töjen verkoston poliittisen ohjelman 
sekä haki ulkoilun vuotta varten han-
kerahoitusta Pohjoismaiselta ministe-
rineuvostolta. 

enos (european network 
of outdoor sports)  Suomen 
Latu liittyi Euroopan ulkoiluver-
koston (ENOS) perustajajäseneksi. 
Verkosto ajaa Euroopanlaajuisesti 
samantapaisia ulkoiluun liittyviä 
asioita kuin mitä järjestömme ajaa 
Suomessa. 

yhteistyökumppanit Suomen 
Ladun ja sen yhteistyökumppaneiden 
toiminta pohjautuu luonnon arvos-
tamiseen sekä siellä tapahtuvan ul-
koilun edistämiseen. Yritysyhteistyö-
kumppaneiden tuoma taloudellinen 
lisäpanos hyödyttää koko Suomen 
Ladun jäsenistöä ja auttaa edistä-
mään ulkoilullista elämäntapaa.

Vuonna 2014 päivitimme kump-
panuuksien sisällöt. Voimassa olevat 
kumppanuusmuodot ovat pieni ul-
koilukumppani ja iso ulkoilukump-
pani. Molempiin yhteistyömuotoihin 
voi valita lisäelementtejä. Kumppa-
nuusvalikoimassa on lisäksi Suomen 
Ladun tapahtumakumppani, väline-
kumppani ja pääyhteistyökumppani, 
jotka sovitaan tapauskohtaisesti.

Vuonna 2014 teimme yhteistyötä 
seuraavien kumppaneiden kanssa:

Startex Oy
Karhu
Garmin Nordic Finland
Partioaitta
Sasta
Urheilutukku Hjorth
Pohjola Vakuutus
Nokian Jalkineet
Han Wag vaellusjalkineet
Omron askelmittarit
Hyvä Terveys-lehti
Sokos Hotels
Olympia Kaukomatkatoimisto
Blå Band / Continental Foods
Viking Line

Suomen Ladulla on lisäksi 27 kum-
mikumppania, jotka edistävät hen-
kilöstönsä hyvinvointia tai tarjoavat 
Suomen Ladun jäsenille erilaisia jä-
senetuja. Vuonna 2014 Suomen Latu 
tarjosi 24 erilaista jäsenetumahdolli-
suutta jäsenkunnalleen.

kaukoretket Kaukoretket on 
Olympia Kaukomatkatoimiston ja 
Suomen Ladun yhteinen markki-
nointinimi liikunnallisille luonto-ja 
kulttuurimatkoille Eurooppaan ja 
kaukomaihin. Vuonna 2014 matka-
kohteita oli 11. Vuoden uutuusmat-
kakohteita olivat vaellus Tatravuorilla 
Slovakiassa sekä Kenian safari ja 
vaellusmatka samburujen kanssa. 
Suomen Latu välitti jäsenilleen myös 
Olympia Kaukomatkatoimiston kult-
tuurimatkoja.
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toimintakeSkukSet
Suomen Ladun toimintakeskuksissa toteutetaan järjestön sääntöjen mukaista, yleis-
hyödyllistä ja aatteellista toimintaa.

suomen latu kiilopää Suo-
men Latu Kiilopää sijaitsee Ylä-
Lapissa, Saariselän kupeessa, missä 
Lapin luonto ja monipuoliset patik-
ka- ja hiihtoreitit tarjoavat elämyksiä 
kaikille vieraille. Suomen Latu Kiilo-
pää tarjoaa majoitus-, ravintola- sekä 
ohjelmapalveluita Lapin tunturien 
tunnelmassa.

Vuosi 2014 oli juhlavuosi Kiilo-
pään juhliessa 50-vuotista matkailu-
työtaivalta. Vuoteen sisältyi runsaasti 
erilaisia teema- ja kausitapahtumia 
painottuen juhlien osalta loppuvuo-
teen, jolloin mm. Suomen Ladun 
liittokokous ja sitä seurannut kutsu-
vierastapahtuma kruunasivat juhla-
vuoden. Vuoden aikana 67 jäsenyh-
distystä käytti Kiilopään palveluja.

Tuloksellisesti vuosi mukaili edel-
lisvuotta erityisesti majoituksen osal-
ta, liikevaihdon ollessa lähes sama 
882t€ (881/v.2013). Ravintola puo-
lestaan kasvatti myyntiä liikevaihdon 
ollessa 698 t€ (600,3/v.2013). Ravin-
tolatoiminnan kasvuun vaikutti pal-

jon Kiilopään parantunut tunnettuus 
ja lisääntyneet tapahtumat.

Kiilopää on myös kansainvälisten 
vieraiden suosiossa. Heidän osuus 
asiakaskunnasta kasvoi edellisvuo-
desta ja oli 37 %. Pääosin asiakkaat 
tulivat Keski-Euroopan alueelta.

Juhlavuoden aikana Kiilopään 
myyntipalvelussa siirryttiin myös 
uuteen aikakauteen. Nettisivut uusit-
tiin ja uusi sähköinen online-varaus-
järjestelmä paransi lomapalveluiden 
varausta Kiilopäältä. Myyntipalvelui-
den uudistukset kasvattivat Suomen 
Latu Kiilopään kilpailukykyä.

Henkilöstöorganisaatiota uu-
distettiin perustamalla lähiesimies-
verkko, jossa kullakin osastolla on 
operatiivinen esimies vastaamassa 
kasvavaan kysyntään ja palveluiden 
kehittämistarpeisiin. 

kiilopään aatteellinen 
liikuntatoiminta Kiilopään 
aatteellinen toiminta on kaikille 
avointa liikuntatoimintaa, kuten 

retkiä ja liikuntatapahtumia vieraili-
joille. Vuoden 2014 aikana Suomen 
Latu Kiilopään viikko-ohjelman mu-
kaiseen ohjattuun liikuntatoimintaan 
osallistui yhteensä noin 7940 henki-
löä. Yli 60 % toimintaan osallistujista 
oli ikäihmisiä. 

Viikko-ohjelman rungon muo-
dostivat ohjatut patikka-, lumiken-
kä- ja hiihtoretket. Vuonna 2014 
ohjelmassa olivat myös opastetut 
suunnistusretket Kiilopään kiinto-
rasteille, Yukigassen-lumipallosotaa, 
ohjattua frisbeegolfin pelaamista 
sekä kaksi kertaa viikossa järjestetty 
maastohiihtokoulu aloittelijoille. 

Hiihtolomaviikoille Kiilopään 
piha-alueelle rakennettiin Muu-
mihiihtomaa ja liukumäki. Muu-
mihiihtokouluja pidettiin kolmena 
päivänä viikossa, viikoilla 8–10. 
Hiihtolomaviikoilla järjestettiin 
Wuuuf-liukurikisa sekä frisbeegolfia 
lumikenkäillen. 

Helmikuussa pidettiin myös Lu-
mikenkäilyn SM-kisat ja geokätköily 

suomen latu kiilopäällä 
vietettiin 50-vuotisjuhlia
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-infotilaisuuksia. Maalis- ja huh-
tikuussa pidettiin kaikille avoimia 
leijahiihtoretkiä, jotka ovat Kiilopään 
uutta toimintaa. Kiilopään avoimet 
ovet tapahtuma järjestettiin huhti-
kuussa.

Kesäkuun kahdelle viikon mittai-
selle lintukurssille osallistui yhteensä 
45 henkilöä. Heinäkuussa ensim-
mäistä kertaa järjestetty joogakurssi 
sai hyvää palautetta. Suomen Ladun 
kesätapahtuma Kiilopää Summer 
Camp pidettiin heinä–elokuun vaih-
teessa.

Syyskuussa opiskelijoiden lii-
kuntaliiton liikuntatutorit vierailivat 
Kiilopäällä. Marraskuussa järjestet-
tiin talviuintiviikko ja talvisotahiih-
totapahtuma, johon osallistui 300 
henkeä. 

suomen latu 
liikuntapalvelut Suomen La-
dun toimiston yhteyteen perustettiin 
pienimuotoinen ulkoilukeskus, joka 
palvelee pääasiassa yritysryhmiä. 
Toimintaa varten palkattiin henkilö 
vetämään ja koordinoimaan liikun-
nanohjaamista ja siihen liittyviä 
oheispalveluita. Toiminta käynnis-
tettiin varsinaisesti huhtikuussa. 
Yritysliikuntasesonkien ulkopuolella 
liikuntakoordinaattori työskenteli 
Suomen Ladun aikuisliikunnan pa-
rissa. 

Liikuntapalvelujen toimipisteitä 
ovat Suomen Latu Liikuntapalvelun 
ja Paloheinän lisäksi pääkaupunki-
seudun muut ulkoilupaikat. Suomen 
Latu etsii sopivia yhteistyökumppa-
neita liikunta- ja oheispalveluiden 

toteuttajiksi. Heikko talvi heikensi 
vuoden taloudellista tulosta. 

suomen latu hiihtopal-
velut  Suomen Ladun Hiihto-
palveluissa kunnostetaan, myydään 
ja vuokrataan hiihtovälineitä ja lu-
mikenkiä sekä järjestetään erilaisia 
kursseja. Hiihtopalvelupiste sijaitsee 
Helsingin Paloheinässä Keskuspuis-
ton latujen kupeessa. Paloheinän 
hiihtopalveluissa työskenteli 12 kau-
siluontoista työntekijää. Talvikaudella 
2013/14 palveli viimeistä talveaan 
myös Tampereen hiihtopalvelupiste.

Vähälumisen talven vuoksi Pa-
loheinässä kunnollinen hiihtokausi 
2014 alkoi vasta tammikuun puolivä-
lissä ja päättyi jo maaliskuun alussa. 
Hiihtopalvelut avasi ovensa kuitenkin 
jo joulukuun alkupuolella palvele-
maan pääkaupunkiseudun aktiivisia 
hiihtäjiä. Suksihuollossa voideltiin 
yhteensä 1348 paria suksia hiihtokau-
den aikana.

Koululaisten suksi- ja lumiken-
käpalvelusta vuokrattiin välineitä 
hiihtokaudella lähes joka arkipäivä 
ja kysyntää oli paljon. Hiihtokursseja 
järjestettiin Paloheinässä 27, joissa 
yhteensä 555 lasta ja aikuista opiskeli 
hiihdon tekniikoita. Edellisten vuo-
sien tapaan Muumien hiihtokoulut 
olivat suosittuja ja aikuisten kursseis-
ta luisteluhiihdon peruskurssit olivat 
kysytyimpiä.

suomen latu 
ylläskartano Ylläksellä Suo-
men Latu ry:n omistama Ylläskar-
tano vuokrattiin 1.7.2014 alkaen 7 

Fells Hostel- nimiselle yritykselle 
määräaikaisella vuokrasopimuksel-
la kolmeksi vuodeksi. Kiinteistössä 
on tehty vuokranantajan toimesta 
kunnostustehtäviä, mutta muutoin 
toiminta perustuu olemassa oleviin 
puitteisiin.

suomen latu akumaja Aku-
maja ja Dominickin mökki muodos-
tavat eräretkeilyn keskuksen Pais-
tuntureiden erämaa-alueen rajalla. 
Mökit sijaitsevat Akujoen varrella, 
tiettömän taipaleen takana. Tenojoen 
laaksosta viimeiset kolme kilometriä 
on taivallettava patikoiden tai hiih-
täen.

Huollot ja rakennusasiat Aku-
majalla ja Dominickin mökillä hoi-
taa Latuneuvojat ry. Normaaleilla 
huoltoviikoilla tehtiin polttopuita 
ja suursiivous mökeissä ja saunassa 
sekä saatettiin katonhuolto ja korjaus 
loppuun ja parannettiin Dominickin 
mökin eristyksiä. Toukokuussa alu-
eelle saatiin sähköistys, kun sinne 
pystytettiin tuuligeneraattori ja asen-
nettiin aurinkopaneeli ja akut. Kaa-
peli vedettiin sekä Akumajaan että 
Dominickin mökkiin ja molempiin 
asennettiin valaisimet.

Akumajalla oli asukkaita yhdek-
sän viikon aikana noin 100 henkilöä 
ja Dominickin mökillä viiden viikon 
aikana noin 20 henkilöä.

suomen latu kiilopään ohjattuun 
liikuntatoimintaan osallistui lähes 

8000 henkilöä.
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taLouShaLLinto 28 %

SopimukSet 1 %

kouLutukSiin oSaL. 4 %

haLLinnon henkiLöStö 19 %

buDJetti & Seuranta 5 %

matka -Ja kokouSJär., aSiakaSpaLv. 4 %

toimiStokuLut 35 %

muut haLLinto 4 %

Hallinnon Kulujen (429 000 €) jaKauMa

Huom. Kuvassa on huomioitu sekä henkilöstökulut että muut kulut. Henkilöstökulut perustuvat henkilökunnan elokuussa 2014 tekemään itsearviointiin 
työajan jakautumisesta. Muut kulut perustuvat 2014 tilinpäätökseen.

hallinto

visio, strategia ja 
mittaristo Järjestön toimintaa 
ohjaa strategia 2008–15, jossa on viisi 
painopistettä: vahva paikallistason 
toiminta, yhteisöllisyys, ulkoilun ja 
retkeilyn asiantuntijuus, aktiivinen 
vaikuttaminen sekä tehokas organi-
saatio ja hallinto. Yhteisöllisyyden 
vahvistaminen oli erityisenä paino-
pisteenä.

Toimintaa ja tulosta seurattiin 
kuukausittain yhteisen mittariston 

avulla. Mittareilla seurataan mm. 
jäsenmäärän kehitystä, hallinnon 
prosessien tehokkuutta, toimivien 
jäsenyhdistysten määrää sekä koulu-
tustavoitteiden toteutumista. 

Suomen Ladun uutta strategiaa 
vuosille 2016-21 työstettiin hallituk-
sen ja henkilökunnan tilaisuuksissa. 
Syksyllä henkilökunta tuotti mittavan 
määrän toimintaympäristön analyy-
sejä. Alustava uusi visio, päivitetty 
perustehtävä ja toiminnan arvot 

esiteltiin syysliittokokouksessa. Koko 
strategiasta päätetään vuonna 2015.

liittohallitus ja luotta-
mushenkilöt Suomen Ladun 
kymmenjäseninen hallitus kokoontui 
vuoden 2014 aikana seitsemän ker-
taa. Keskeisiä asioita järjestötoimin-
nan ylläpidon ja kehittämisen lisäksi 
olivat uuden strategian työstäminen 
ja mm. liikuntalakiesityksestä lau-
suminen. Esittelijänä hallituksen 

suomen ladussa 
tehtiin 

vuonna 2014 
yhteensä 34,8 

henkilötyövuotta
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kokouksissa toimi Suomen Ladun 
toiminnanjohtaja Eki Karlsson ja sih-
teerinä koulutus- ja järjestöpäällikkö 
Mika Asikainen. Hallituksen koko-
ukset valmisteli työvaliokunta, johon 
kuuluivat hallituksen puheenjohtajat 
ja toiminnanjohtaja. Työvaliokunta 
kokoontui pääsääntöisesti ennen 
hallituksen kokouksia.

liittohallituksen kokoon-
pano ja osallistuminen 
kokouksiin

Pekka Alanen (pj) 7/8
Petri Kulha (1. vpj) 8/8
Anja Korhonen (2. vpj) 8/8
Seppo Arvio 8/8
Hannu Backman 7/8
Helena Kempas 8/8
Anneli Leivo 7/8
Raimo Mäenpää 7/8
Matti Niemelä 8/8
Ilpo Vuori 8/8

henkilöstöhallinto Suomen 
Ladussa tehtiin vuonna 2014 yhteen-
sä 34,8 henkilötyövuotta, joista 16,8 
toimistolla, 2,9 ulkoilukeskuksissa 
ja 15,1 Kiilopäällä. Vakinaista hen-
kilökuntaa oli vuoden lopussa 25 
henkilöä. Vuoden aikana työskenteli 
erilaisissa projekti- ja sesonkitehtä-
vissä useita määräaikaisia työteki-
jöitä. Suomen Ladussa noudatetaan 
seuraavia työehtosopimuksia: Urhei-
lujärjestöjä koskeva työehtosopimus, 
Ohjelmapalvelualan työehtosopi-
mus, Kiinteistöalan työehtosopimus 
sekä Majoitus- ja ravitsemisalan 
työntekijöiden ja esimiesten työ-
ehtosopimukset. Suomen Latu tuki 
henkilökunnan koulutusta ja ammat-
titaidon kehittymistä järjestämällä 
työntekijöille työhön ja käytössä ole-
viin järjestelmiin liittyvää koulutusta 
säännöllisesti. Työssäjaksamista ja 
työilmapiiriä selvitettiin toimistolla 
loppuvuodesta ja tulokset osoittivat, 
että tilanne on pysynyt erittäin hy-
vänä.

Kehityskeskustelukäytäntöä uu-
distettiin, jotta työn tavoitteiden aset-
tamista voidaan paremmin tukea ja 
työn tuloksia käyttää palkitsemisjär-
jestelmänkin mukaisena arviointikri-
teerinä. Liittohallituksen päätöksellä 

palkittiin työntekijöitä vuoden 2013 
saavutettujen tavoitteiden ja tulosten 
perusteella kertaluontoisesti.

Suomen Latu Kiilopään henkilö-
kunnan työilmapiirin kehittymistä 
tuettiin ilmapiirikyselyllä sekä työn-
ohjauksella. Yhteistyötä toimiston ja 
Kiilopään henkilöstön välillä lisättiin. 
Henkilökunnan palaverikäytäntöjen 
uudistamista jatkettiin ja työkirjoja 
eli työtehtävien prosessikuvauksia 
päivitettiin. Kiilopäällä pidettiin 
keväällä Lapin majoitustoiminnalle 
tyypilliseen tapaan yhteistoiminta-
neuvottelut. Neuvottelut koskivat 
henkilöstön tilapäisiä, lyhytkestoisia 
lomautuksia hotellin ollessa suljettu-
na sesonkien välillä.

Suomen Ladun toimisto toimi 
siviilipalveluspaikkana: vuonna 2014 
palvelustaan suoritti 3 siviilipalvelus-
miestä.

taloushallinto Suomen La-
dun kirjanpito ja palkanlaskenta hoi-
dettiin kokonaisuudessaan Netvisor-
ohjelmistolla. Tilitoimistona toimi 
Rantalainen Oyj. Nexia Tilintarkas-
tus Oy KHT-yhteisöstä varsinaisina 
tilintarkastajina vuonna 2014 toimi-
vat KHT Jukka Havaste ja KHT Frej 
Lobbas, sekä varatilintarkastajina 
KHT Kare Kotiranta ja KHT Juhani 
Loukusa. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön myöntämän toiminta-avus-
tuksen jäätyä haettua pienemmäksi 
liittohallitus, liittokokouksen myön-
tämillä valtuuksilla, vahvisti talousar-
viopäivityksen keväällä 2014.

turvallisuusasiat Suomen 
Ladun Turvallisuusasiakirjaa uu-
distettiin ja käytäntöjä yhdenmu-
kaistettiin vuoden 2014 aikana. En-
simmäistä kertaa myös kartoitettiin 
latuyhdistyksien järjestetyssä toimin-
nassa tapahtuneita tapaturmia. Lieviä 
tapaturmia sattui 68 ja vähintään 
lääkärinhoitoa vaativia vain 26 koko 
vuonna.

sääntöjen uudistaminen 
Suomen Ladun keskusjärjestön 
sääntöjen uudistamiseen perustettiin 
sääntötoimikunta, jonka tehtävänä 
on ollut työstää sääntöihin liittyviä 

tarvittavia muutoksia ja päivityksiä. 
Sääntötoimikunnan tehtävänä on 
saada itsenäinen näkemys muutos-
tarpeista, jotka esitetään hallituksel-
le. Toimikunta käsitteli yhdeksässä 
kokouksessaan ja Kiilopään syys-
liittopäivillä sääntöihin liittyvän ko-
konaisuuden sekä jokaisen pykälän 
yksittäin läpi. Sääntötoimikunta sai 
suuren osan työstä tehtyä kuluneena 
vuonna. Toimikunnan työ jatkuu 
vuonna 2015. 

suomen ladun palveluyh-
tiö, muut omistukset ja 
osakkuudet Suomen Latu ry 
omistaa seuraavien yhtiöiden osake-
kannasta seuraavasti: Suomen Ladun 
Palveluyhtiö Oy 100 %. Kiinteistö 
Oy Kiilopään Tunturiretket 83 %. 
Kiinteistö Oy Ellivuoren Satuniemi 
6 %. Suomen Ladun Palveluyhtiö 
möi 2 lomaosaketta vuoden aikana 
ja lyhensi Suomen Ladulle lainaansa 
25 000 eurolla. Palveluyhtiön tilikau-
den tulos osoittaa ylijäämää 2 508,66 
euroa. Kiinteistö Oy Kiilopään Tun-
turiretket vahvistamaton tilinpäätös 
osoittaa 2 865,15 euroa voittoa.

Satuniemen aiemmin tehty lo-
maosakekauppa purettiin yhteisestä 
sopimuksesta osakkaiden kanssa. 
Kiinteistöosakeyhtiölle tehtiin uusi 
40 000 euron sovintoehdotus riidan-
alaisten asioiden ratkaisemiseksi, 
jonka osakeyhtiön hallitus päätti esit-
tää yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi 
maaliskuussa 2015.

Suomen Latu Liikuntapalvelut 
rekisteröitiin uudeksi aputoimini-
meksi Patentti- ja rekisterihallituksen 
kaupparekisteriin 11.9.2014. Muut 
voimassa olevat aputoiminimet ovat 
Suomen Latu Kiilopää ja Suomen 
Latu Hiihtopalvelut. 
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talouS

Järjestön varsinaista toimintaa rahoi-
tetaan palveluista, tapahtumista ja 
ilmoittelusta saaduilla maksuilla sekä 
omatoimisella varainhankinnalla, 
josta merkittävimpänä jäsenmaksut. 
Varsinaista toimintaa rahoitetaan 
myös opetus- ja kulttuuriministeri-
ön liikuntajärjestöille myöntämällä 
toiminta-avustuksella sekä muiden 
ministeriöiden ja rahoittajien myön-
tämillä hankeavustuksilla. Kokonais-
tuotot olivat 4 074 792,77 miljoonaa 
euroa. Tilikauden 1.1.– 31.12.2014 
tulos oli 109 929,92 euroa. Taseen 
loppusumma tilikauden päätteeksi 
oli 5 188 514,41 euroa. Tilikauden 
hyvä tulos kertyi omasta varainhan-
kinnasta, erityisesti Suomen Latu 
Kiilopäältä. Aiempien vuosien inves-

tointeihin nostettua velkapääomaa 
lyhennettiin suunnitellusti ja Suomen 
Ladun omavaraisuus koheni edelleen 
ollen 64 % tilikauden päättyessä.

varsinainen toiminta Jär-
jestön varsinainen toiminta tuotti 1 
667 094,83 euron kulujäämän, joka 
supistui edellisestä vuodesta 2,5 %. 
Varsinaisen toiminnan supistuminen 
aiheutui etupäässä siitä, että hanke-
toimintaa oli vain neljännes edel-
lisvuoteen verrattuna. Heikko talvi 
aiheutti talvikaudelle suunniteltuun 
toimintaan ja tapahtumiin peruutuk-
sia, joka näkyi paitsi tuottojen las-
kuna myös kouluttajapalkkioiden ja 
ostopalveluiden vähenemisenä. Latu 
& Polku -lehti ilmestyi viisi kertaa, 

nettisivu-uudistusta toteutettiin lop-
puvuodesta. Vuoden aikana oli käyn-
nissä 4 ulkopuolisella rahoituksella 
toteutettua hanketta.

varainhankinta Omatoiminen 
varainhankinta tuotti 1 047 163,99 
euron nettotuloksen, joka supistui 
edellisvuodesta 2,4 %. Jäsenmak-
sutuotot ovat omatoimisen varain-
hankinnan merkittävin tulonlähde. 
Vuonna 2014 jäsenmaksutuotot las-
kivat jäsenmäärän laskun myötä 1,9 
% , tuottoja kertyi 866 631,38 euroa. 
Liiketoiminnan tulos oli 93 917,75 
euroa. Suomen Latu Kiilopään lii-
kevaihto supistui 1,9 %, mutta ylitti 
budjettitavoitteen. Kun kulut pystyt-
tiin pitämään budjetoidulla tasolla, 

suomen ladun omavaraisuusaste oli 
tilikauden päättyessä 64 %.

Suomen Latu on yleishyödyllinen yhteisö, jonka varsinainen toiminta tuotti vuonna 
2014 liki 1,7 miljoonan euron kulujäämän. 



27

niin kohteen tulos oli odotettua pa-
rempi. Muu omatoiminen varainhan-
kinta koostui yhteistyösopimuksista, 
toimintakeskusten varainhankinnan 
tuotoista sekä myyntituotoista. 
Varoja toimintaan kerätään myös 
vuosittain loppuvuonna jäsenille jul-
kaistavasta ulkoilukalenterista, jonka 
kuvituksena vuodelle 2014 oli Muu-
mien ulkoilukoulukuvia.

sijoitus- ja 
rahoitustoiminta Tuotot 
koostuvat ensisijaisesti maa-alueiden 
vuokratuotoista ja kulut lainojen 
koroista sekä sijoitusomaisuuteen, 
pääosin Satuniemen lomaosakkeiden 
korjauksiin ja riita-asian hoitoon 
liittyvistä kuluista. Korkotaso pysyi 
poikkeuksellisen matalana koko tili-
kauden ajan. Sijoitus- ja rahoitustoi-
minnan tulos oli -32 039,24 euroa.

toiminta-avustukset Opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämä 
Liikuntajärjestöjen toiminta-avustus 

vuodelle 2014 oli 710 000 euroa. 
Avustus pysyi neljättä vuotta samalla 
tasolla. Lisäksi tilikaudella käytössä 
oli hankeavustuksia ja -tukia muilta 
ministeriöiltä ja rahoittajilta yhteensä 
51 900 euroa.

investoinnit Tilikauden aikana 
tehdyt investoinnit, nettona 2 441,71 
euroa, koostuivat lähinnä kalusto-
hankinnoista. Kiilopäälle toteutetun 
kiintorastiverkoston saaman tukipää-
töksen perusteella kirjattiin taseeseen 
6 582,51 avustus. Pysyvistä vastaa-
vista kirjattiin tilikauden tulokseen 
yhteensä 177 134,33 euron poistot. 
Syysliittokokouksen vahvistama 
toimintasuunnitelma vuodelle 2015 
sisältää n. 500 000 euron suuruisen 
maalämpöinvestoinnin toteuttamisen 
Kiilopäälle vuoden 2015 aikana.

kassatilanne ja vieraan 
pääoman hoito Suomen Ladun 
vieras pääoma oli tilikauden lopussa 
1 837 958,89 euroa. Vuoden aikana 

lyhennettiin pitkäaikaisia lainoja 
yhteensä 247 724,68 eurolla. Shekki-
tililimiitin saldo vuoden lopussa oli 
-158 319,93 euroa. Määrä oli edellistä 
vuodenvaihdetta suurempi loppu-
vuodesta tehdyistä hankinnoista joh-
tuen, mutta kassan tilanne keskimää-
rin tilikauden aikana pysyi vakaana. 
Suomen Ladun omavaraisuusaste oli 
tilikauden päättyessä 64 %.

jäsenmaksut Suomen Ladun 
kevätliittokokouksen vahvistamat 
jäsenmaksut vuodelle 2014 oli-
vat: 1) Henkilöjäsenyys 14,50 € 2) 
Perhejäsenyys 22 € 3) Nuoriso- ja 
opiskelijajäsenyys alle 29 v. 8 € 4) 
Rinnakkaisjäsenyys 8 € 5) Yhteisö-
henkilöjäsenyys 14,50 € 6) Suoraan 
liittyneet 46 € 7) Jäsenyhdistyksen 
kannattajajäsenyys 14,50 €.
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Taulukko: Toimintoihin käytettyjen resurssien jakauma vuonna 2014. Tuotot ja kulut on laskettu kirjanpidon laskentakohteiden 
kautta, henkilöresurssit ovat toimiston työntekijöiden työajan jakauma toimintojen kesken (tehty itsearviointina). 
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henkilökunta

Yleisjohto:
•	 Toiminnanjohtaja Eki Karlsson

Koulutus- ja järjestöyksikkö:
•	 Koulutus- ja järjestöpäällikkö Mika Asikainen
•	 Lasten ja nuorten toiminnan päällikkö Nina Räike
•	 Yhdistys- ja tapahtumapäällikkö Johanna Yli-Opas
•	 Aikuisliikunnan koordinaattori Hanna Okkonen
•	 Asiantuntija Anne Rautiainen
•	 Liikunnanohjaaja Maria Tölli
•	 Lasten toiminnan koordinaattori Tiia Eskelinen
•	 Projektikoordinaattori Tiina Riikonen 7.5.2014 -
•	 Projektipäällikkö Mari Parikka-Nihti 4.8.2014 -

Viestintä-, myynti- ja markkinointiyksikkö:
•	 Viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könönen
•	 Markkinointikoordinaattori Päivi Purola
•	 Viestintäkoordinaattori Aura Pilkama -16.5.2014
•	 Viestintäkoordinaattori Toni Hilden 1.9.2014-
•	 (Viestintäkoordinaattori Minna Ala-Kyyny vanhempainvapaalla)

Hallinto- ja tukiyksikkö:
•	 Hallintopäällikkö Elina Kokkonen
•	 Talouspäällikkö Timo Nisula
•	 Jäsensihteeri Ulla Kosonen
•	 Koulutuskoordinaattori Anna Kaartinen
•	 Palvelu- ja koulutuskoordinaattori Marianne Holmberg

Suomen Latu Kiilopää
Vakinainen henkilöstö:
•	 Johtaja Seppo Uski
•	 Myyntisihteeri Lotta Korkiala
•	 Vastaanottopäällikkö Jenni Aapa-Toivola
•	 Toimistosihteeri Aino Hetta
•	 Vastaanottovirkailijat Tuija Pirttijärvi, Tarja Äärelä
•	 Kerroshoitajat Arja-Kaisa Karjalainen, Anu Hetta
•	 Kiinteistönhoitaja Risto Kiviniemi

Suomen Latu Liikuntapalvelut
Vakinainen henkilöstö:
•	 Yritysliikunnan vetäjä Juhani Metsäpelto

Siviilipalvelusmiehet ja harjoittelijat
•	 Joona Karastie
•	 Joonas Lattu
•	 Marko Karppinen
•	 Katja Kuisma-Sandgrén
•	 Linda Fagerström

liitteet
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toimikunnat ja työryhmät 
2014

Liittokokous vahvisti Suomen Ladul-
le viisi toimikuntaa kaudelle 2014-16. 
Toimikuntiin haettiin jäseniä Liikut-
taja-lehdessä ja Latu&Polku –lehdes-
sä olleilla ilmoituksilla. Toimikuntien 
tavoitteet ja jäsenet:

Järjestötoimikunta

•	 Koordinoi ja kehittää strategian 
”vahva paikallistason toiminta” - 
aluetta

•	 Yhdistystoiminnan tukeminen
•	 Uusien yhdistysten perustamisen 

edistäminen
•	 Nykyisten jäsenyhdistysten toi-

mintaedellytysten vahvistaminen
•	 Aluetoiminnan kehittäminen
•	 Liittokokouksien sisällön suun-

nittelu

Heidi Köyste 
Tuija Kepsu
Pekka Karhunen
Jaakko Erkkola 
Anja Korhonen 
Johanna Yli-Opas (siht)

Talviuintitoimikunta

•	 Talviuinnin edistäminen ja jäsen-
hankinta sekä SM-kilpailuiden 
myöntäminen anojalle ja kisojen 
valvominen

Ari Järvinen
Lilja Hiltunen
Mervi Mäki-Neste
Maarit Sihvonen
Leena Prokkonen
Jukka Vuorinen (pj)
Päivi Pälvimäki 
Hanna Okkonen (siht)

Lasten ja nuorten toimikunta

•	 Lisätä lasten ja nuorten toimintaa 
jäsenyhdistyksiin

Helena Kempas (pj)
Eva-Maija Kuosmanen
Maarit Marttila
Katja Salmela
Anu Soro

Tarja Isola
Reijo Rissanen
Marjatta Sykkö 
Nina Räike (siht)

Sääntötoimikunta

•	 Suomen Ladun keskusjärjestön 
sääntöjen päivittäminen tämän 
päivän vaatimuksiin. 

•	 Luoda oma itsenäinen näkemys 
keskustelun pohjaksi esityksille, 
jotka käydään läpi kaikkien tar-
vittavien sidosryhmien kanssa.

Jukka Levola (pj)
Raija Luona-Helminen
Kaj Natri  
Ulla Siimes 
Eki Karlsson (siht)

Ulkoilun pyöreä pöytä

•	 Ulkoilun edunvalvontatyön tuke-
minen

•	 Jokamiehenoikeuksien turvaa-
minen ja vastuullisen käytön 
edistäminen 

•	 Luonnon virkistyskäyttöön liit-
tyvän poliittisen päätöksenteon 
seuraaminen

•	 Ulkoilun ja liikunnan merkityk-
sen parempi viestiminen päättä-
jien suuntaan

Pyöreä pöytä ei kokoontunut vielä 
vuonna 2014

Retkeilytyöryhmä

•	 Uudistaa Suomen Ladun retkei-
lyn koulutusjärjestelmä. 

Työryhmä perustettiin ajalle 3/2014 
- 12/2015. 

Hanna-Mari Sinilehto
Pirjo Lunden
Jouni Laaksonen
Ilpo Vuori
Jukka Nikkilä
Matti Niemelä
Alpo Juvonen 
Tiia Eskelinen
Juhani Metsäpelto (siht) 

Luonnossa kotonaan -työryhmä

•	 Luonnossa kotonaan -koulutus-
ten suunnittelu

•	 LK–toiminnan tarkempi määrit-
tely eri toimintamuotoihin 

•	 materiaalin tuottaminen uuden 
mallin mukaiseen toimintaan

Työryhmä perustettiin ajalle 
1.10.2014-31.12.2015.

Susanna Suutarla
Tuija Kaurila
Jonna Lehessalo
Elina Leppänen
Mari Parikka-Nihti
Nina Räike (siht)

Geokätköilytyöryhmä

•	 Geokätköilyn edistäminen latu-
yhdistyksissä

•	 Geokätköilyn edistäminen Suo-
men Latu Kiilopäällä ja UKK-
puistossa 

•	 Suomen Ladun geokätköilyevent-
tien koordinointi

•	 Suomen Ladun geokätköilykou-
lutusten kehittäminen

Työryhmä perustetiin vuosille 2014-
16.

Reijo Laamanen (pj)
Riitta Kemppainen-Koivisto
Olavi Oinonen
Pekka Sarkanen
Jan Wikström 
Anni Viljanen 
Mika Asikainen (siht) 
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suomen ladun edustukset 
osakeyhtiöissä ja eri yh-
teisöissä vuonna 2014

Osakeyhtiöt/ yhtiökokoukset:

Suomen Ladun Palveluyhtiö Oy
- Hallitus: Raimo Mäenpää (pj), Eki 
Karlsson, Seppo Arvio
- Toimitusjohtaja: Tuomo Jantunen
- Suomen Ladun edustajat yhtiöko-
kouksessa: Pekka Alanen

Kiinteistö Oy Ellivuoren Satuniemi
Suomen Ladun edustajat yhtiökoko-
uksessa: Eki Karlsson, varalla Raimo 
Mäenpää

Kiinteistö Oy Kiilopään Tunturiret-
ket
- Hallitus: Raimo Mäenpää (pj), Eki 
Karlsson, Seppo Arvio
- Toimitusjohtaja: Elina Kokkonen 
- Suomen Ladun edustajat yhtiöko-
kouksessa: Petri Kulha 

Koulumatkailutoimisto Oy 
Suomen Ladun edustajat yhtiökoko-
uksessa: Eki Karlsson, varalla Elina 
Kokkonen

Pohjois-Lapin Matkailu Oy
Suomen Ladun edustajat yhtiöko-
kouksessa: Seppo Uski, varalla Eki 
Karlsson
Markkinointityöryhmä edustajana 
Lotta Korkiala

As Oy Sodankylän Kakslauttasen 
Asentopolku
Suomen Ladun edustajat yhtiöko-
kouksessa: Seppo Uski, varalla Eki 
Karlsson

Saariselän alueen hoito-osuuskunta
Suomen Ladun kokousedustaja: Sep-
po Uski, varalla Eki Karlsson
Suomen Ladun edustaja hallitukses-
sa: Seppo Uski

Pörssiyhtiöt: 
- Suomen Ladun edustajat yhtiö-
kokouksessa: Eki Karlsson, varalla 
Elina Kokkonen

Suomen Ladun sidosryhmäedus-
tukset 2014
KKI-ohjelma/Terveys- ja hyvinvoin-
tiliikunnan olosuhdetyöryhmä
- Työryhmässä luodaan olosuhde-
suunnitelmia tuleville vuosille ja kä-
sitellään mm. OKM:n liikuntapaikka-
rakentamisen linjauksia.  
- Suomen Ladun edustajat työryh-
mässä: Eki Karlsson, varalla Anne 
Rautiainen

Liiku Terveemmäksi -neuvottelukun-
ta
- Maailman terveysjärjestö WHO:n 
suosituksesta maailmalla on vietetty 
Move for Health – päivää vuodesta 
2002 alkaen. Suomessa valtakunnal-
lista Liiku Terveemmäksi/Motion är 
Hälsa hanketta koordinoi vuonna 
2014 OLL. Hankkeella on vuosittai-
nen teema, joka näkyy päätapahtu-
man valinnassa ja viestinnässä. Liiku 
Terveemmäksi – päivää on vietetty 
vuosittain 10. toukokuuta.
- Suomen Ladun edustaja neuvotte-
lukunnassa: Eki Karlsson
- Suomen Ladun edustaja työryh-
mässä: Hanna Okkonen

Metsäneuvosto 
- Suomen Ladun edustajat: Eki Karls-
son 2011-2015, varalla Raija Luona-
Helminen
Metsäneuvoston sihteeristö
- Tehtävänä kansallinen metsäohjel-
ma 2015
- Virkistyskäytön edistäminen metsä-
ohjelmassa
- Suomen Ladun edustajat sihteeris-
tössä: Anne Rautiainen, varalla Mika 
Asikainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö / Val-
takunnallinen perheliikuntaverkosto
- Suomen Ladun edustajat verkostos-
sa: Nina Räike, varalla Tiia Eskelinen
Opintotoiminnan Keskusliitto:
- OK:n kautta saamme osaamista ja 
tukea opintoihin ja koulutustoimin-
taan liittyen.
- Suomen Ladun edustajat yleiskoko-
uksessa: Eki Karlsson, varalla Mika 
Asikainen

Suomen Hostellijärjestö ry - Hostel-
ling International Finland

- Suomen Ladun edustaja edustajis-
ton kokouksessa:  Eki Karlsson, va-
ralla Elina Kokkonen

Suomi Pyöräilee – verkosto, työvalio-
kunta: 
- Päätösvalta erilaisista kampanjoista 
ja toimii verkostona muihin pyöräi-
lyyn liittyvien tahojen kanssa.
- Suomen Ladun edustajat työvalio-
kunnassa: Panu Könönen, varalla 
Viestintäkoordinaattori

Suomen Metsäyhdistys
- Edustaja hallituksessa 2014-2015: 
Varajäsen Anne Rautiainen  
- Edustaja liittokokouksessa, Eki 
Karlsson, varalla Mika Asikainen
- MOP, Metsänoppimispolku –yhtei-
sö: Nina Räike

Suomi Meloo ry
- Suomen Ladun edustajat hallituk-
sessa: Aki Lappeteläinen (pj), Pasi 
Nuutinen ja Merja Vanninen
- Suomen Ladun edustajat vuosiko-
kouksessa: Johanna Yli-Opas, varalla 
Eki Karlsson

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpe-
lastusliitto 
- Suomen Ladun edustajat vuosiko-
kouksessa: Eki Karlsson, varalla Han-
na Okkonen
- Edustaja hallituksessa: Jukka Ran-
tala

Suomen Ympäristökasvatuksen Seu-
ra, ympäristökasvatuksen Pyöreä 
Pöytä
- ympäristökasvatusjärjestöjen yh-
teistyöfoorumi, Nina Räike

Urho Kekkosen kansallispuiston neu-
vottelukunta 1.2.2014 - 1.2.2016
- Suomen Ladun edustajat neuvotte-
lukunnassa: Anne Rautiainen, varal-
la: Eki Karlsson

Ulkoilufoorumi
- Suomen Ladun edustajat työvalio-
kunnassa: Anne Rautiainen
- Suomen Ladun edustajat ulkoilu-
foorumissa: Mika Asikainen ja Anne 
Rautiainen, varalla Eki Karlsson
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Uudenmaan virkistysalueyhdistys: 
- Suomen Ladun edustajat yhdistyk-
sessä: Anne Rautiainen, varalla Eki 
Karlsson

Valtion liikuntaneuvoston rakenta-
misjaosto (2011-2014)
- Suomen Ladun edustaja: Eki Karls-
son

Valtion liikuntaneuvoston liikunta-
tieteen jaosto (2011-2014)
- Suomen Ladun edustaja: Raija 
Laukkanen

VALO ry
- Lajiliittojen nuorisovastaavat: Nina 
Räike
- Suomen Ladun edustajat verkostos-
sa: Nina Räike, varalla Tiia Eskelinen
- Aikuisten kunto- ja terveysliikun-
nasta vastaavien verkosto
- Suomen Ladun edustajat verkos-
tossa: Hanna Okkonen, varalla Mika 
Asikainen
- Lajiliittojen olosuhdetyöryhmässä 
Anne Rautiainen varalla Mika Asi-
kainen

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
- Suomen Ladun työvaliokunnan 
edustaja; Jaakko Erkkola

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu kes-
kustoimikunta: 
- Suomen Ladun edustajat keskus-
toimikunnassa: Jouko Mononen; 
Kuusaan Latu ry, varalla Veijo Oino-
nen Kuusaan Latu ry

Vesiliikuntakeskus ry
- tavoitteena vesiliikuntakeskuksen 
rakentaminen Espoon Otarantaan
- Hallituksen asiantuntijajäsen Anne 
Rautiainen

Liikuntaverkosto 
- tavoitteena edistää matalan kyn-
nyksen liikuntaa ja tehdä keskus-

järjestöjen välistä toiminnallista ja 
edunvalvonnallista yhteistyötä
- Työvaliokunnan jäsen: Eki Karlsson
- Yleisten kokousten osallistujat: Eki 
Karlsson, Pekka Alanen

OKM:n Liikkuva koulu –neuvotte-
lukunta 1.1.2013 – 31.5.2015 Helena 
Kempas

Aikakauslehtien liitto
Edustaja vuosikokous: Panu Könö-
nen, varalla Eki Karlsson

Kansainväliset edustukset:

Pohjoismainen ulkoilujärjestöjen 
yhteistyöverkosto: 
- Suomen Ladun edustajat verkos-
tossa: Eki Karlsson, varalla Mika 
Asikainen

Kansainvälinen Kuntoliikuntaliitto 
(IVV) – vuosikokous
- Suomen Ladun edustajat: Petri Kul-
ha ja Eki Karlsson (osallistutaan, jos 
tarve nähdään)

Euroopan Vaellusliitto (EWV) –vuo-
sikokous: 
- Suomen Ladun edustajat: Petri Kul-
ha ja Eki Karlsson (osallistutaan, jos 
tarve nähdään)

KEPA ry
Edustaja vuosikokous: Panu Könö-
nen, varalla Eki Karlsson

Euroopan ulkoiluverkosto (ENOS, 
European Network of Outdoor 
Sports): Eki Karlsson

International Council of Nordic Wal-
king (ICNW): Hanna Okkonen
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myönnetyt ansiomerkit

tahko Pihkala -mitali

63 Seppo rautiainen heinolan latu ry 11/22/2014

kultainen ansiomitali

644 Pentti koskelo lakeuden latu ry 3/20/2014

645 riitta-liisa rantanen lakeuden latu ry 3/20/2014

646 Pauli riipinen kaakon latu ry 4/27/2014

647 tuija Sievänen Suomen latu ry 4/27/2014

648 eija maikola Vakka-Suomen latu ry 5/24/2014

649 reijo hansson karhulan latu ry 5/3/2014

650 matti urpalainen karhulan latu ry 5/3/2014

651 Seppo Vainikka karhulan latu ry 5/3/2014

652 eero Vilkki karhulan latu ry 5/3/2014

653 erkki husu karhulan latu ry 5/3/2014

654 Pertti Pekkala haapaveden latu ry 11/14/2014

655 hannu lehtinen härmänmaan latu ry 11/11/2014

656 yrjö klemetti tunturilatu ry 12/12/2014

657 risto jaakkola loimaan latu ry 12/27/2014

658 teuvo Valve loimaan latu ry 12/27/2014

hopeinen ansiomitali

1367 herkko kallio lakeuden latu ry 3/20/2014

1368 raili kujamäki lakeuden latu ry 3/20/2014

1369 jari ojala lakeuden latu ry 3/20/2014

1370 Seppo riihimäki lakeuden latu ry 3/20/2014

1371 heikki arpiainen kaakon latu ry 4/27/2014

1372 laila häsä kaakon latu ry 4/27/2014

1373 oiva kinnunen kaakon latu ry 4/27/2014

1374 hannu koski kaakon latu ry 4/27/2014

1375 keijo kupiainen kaakon latu ry 4/27/2014

1376 leena blomqvist Vakka-Suomen latu ry 5/24/2014

1377 jaakko hannula karhulan latu ry 5/3/2014

1378 juhani immonen karhulan latu ry 5/3/2014

1379 aimo Peltola karhulan latu ry 5/3/2014

1380 mikko Pulkkinen karhulan latu ry 5/3/2014

1381 liisa rask karhulan latu ry 5/3/2014

1382 Väinö rehvonen karhulan latu ry 5/3/2014

1383 jaana terävä karhulan latu ry 5/3/2014

1384 anja Vuorenmaa haapaveden latu ry 11/14/2014

1385 irmeli alila haapaveden latu ry 11/14/2014

1386 tarja Fagerholm härmänmaan latu ry 11/11/2014

1387 raimo Siltala härmänmaan latu ry 11/11/2014

1388 kaija roivainen härmänmaan latu ry 11/11/2014

1389 mikko heikkilä härmänmaan latu ry 11/11/2014

1390 Pentti Paavola härmänmaan latu ry 11/11/2014

1391 kaarina lahti härmänmaan latu ry 11/11/2014

1392 Pekka nieminen härmänmaan latu ry 11/11/2014

1393 jouko railotie järvenpään latu ry 1/10/2015

1394 irene kapee kurun Samoilijat ry 1/10/2015

1395 leena kantojärvi kurun Samoilijat ry 1/10/2015

1396 helvi oikarainen kurun Samoilijat ry 1/10/2015

1397 heikki oikarinen tunturikerho okta 12/12/2014

1398 teuvo Väisänen tunturikerho okta 12/12/2014

1399 tomas backman haikkoon kuntoilijat ry 1/16/2015

1400 ari kukkonen haikkoon kuntoilijat ry 1/16/2015

1401 kalervo ojansivu haikkoon kuntoilijat ry 1/16/2015

1402 antti yli-opas haikkoon kuntoilijat ry 1/16/2015

1403 olli-matti lieskivi loimaan latu ry 12/27/2014

Pronssinen ansiomitali

1974 matti anttikoski lakeuden latu ry 3/20/2014

1975 matti mäkineste lakeuden latu ry 3/20/2014
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1976 marjaana hellä kaakon latu ry 4/27/2014

1977 heikki Pitkänen kaakon latu ry 4/27/2014

1978 risto louhisto kaakon latu ry 4/27/2014

1979 kyösti kotola kaakon latu ry 4/27/2014

1980 marianne Viholainen Vakka-Suomen latu ry 5/24/2014

1981 juhani Valo Vakka-Suomen latu ry 5/24/2014

1982 Päivi nurminen Vakka-Suomen latu ry 5/24/2014

1983 Satusanni Virtanen Vakka-Suomen latu ry 5/24/2014

1984 Seija itäranta Vakka-Suomen latu ry 5/24/2014

1985 juhani Viholainen Vakka-Suomen latu ry 5/24/2014

1986 anneli Valtonen Vakka-Suomen latu ry 5/24/2014

1987 aliisa laaksonen järvenpään latu ry 1/10/2015

1988 anne koskinen järvenpään latu ry 1/10/2015

1989 ilkka arola järvenpään latu ry 1/10/2015

1990 tommi iivonen karhulan latu ry 5/3/2014

1991 Pirjo kopra karhulan latu ry 5/3/2014

1992 risto hyvönen haapaveden latu ry 11/14/2014

1993 esko alila haapaveden latu ry 11/14/2014

1994 annikki mäyrä haapaveden latu ry 11/14/2014

1995 helka karvonen haapaveden latu ry 11/14/2014

1996 erkki marttila haapaveden latu ry 11/14/2014

1997 matti tuomisto haapaveden latu ry 11/14/2014

1998 elvi mäenpää haapaveden latu ry 11/14/2014

1999 eero rautio haapaveden latu ry 11/14/2014

2000 olavi leiviskä härmänmaan latu ry 11/11/2014

2001 elsa mäntyniemi härmänmaan latu ry 11/11/2014

2002 hilkka rintala härmänmaan latu ry 11/11/2014

2003 terho Vuorijärvi härmänmaan latu ry 11/11/2014

2004 anne kantojärvi kurun Samoilijat ry 1/10/2015

2005 Pauli rajala kurun Samoilijat ry 1/10/2015

2006 anne Vartiainen kurun Samoilijat ry 1/10/2015

2007 tapio mäkinen kurun Samoilijat ry 1/10/2015

2008 riitta kantojärvi kurun Samoilijat ry 1/10/2015

2009 raimo Partinen kurun Samoilijat ry 1/10/2015

2010 aaro kemppainen tunturikerho okta 12/12/2014

2011 aune makkonen tunturikerho okta 12/12/2014

2012 Sirkka-liisa markkanen tunturikerho okta 12/12/2014

2013 heikki nenola tunturikerho okta 12/12/2014

2014 hilkka Pakarinen tunturikerho okta 12/12/2014

2015 esa Suominen tunturikerho okta 12/12/2014

2016 teija Suominen tunturikerho okta 12/12/2014

2017 Pirkko Väisänen tunturikerho okta 12/12/2014

2018 timo kanerva tunturikerho alppas 12/8/2014

2019 kalevi antero rajala tunturikerho alppas 12/8/2014

2020 marja-liisa laakso haikkoon kuntoilijat ry 1/16/2015

2021 marja-leena oras haikkoon kuntoilijat ry 1/16/2015

2022 Pekka Poussa loimaan latu ry 12/27/2014

Pronssinen ansioplaketti

1109 erkki Sipilä kaakon latu ry 4/27/2014

1110 matti Päkki kaakon latu ry 4/27/2014

1111 Pauli orrenmaa (PoP-pankki) härmänmaan latu ry 11/11/2014

1112 harri huhtala härmänmaan latu ry 11/11/2014

1113 katja kankaansyrjä härmänmaan latu ry 11/11/2014

1114 tauno lassila härmänmaan latu ry 11/11/2014

1115 tuomo maunuksela loimaan latu ry 12/27/2014

1116 jukka äijälä loimaan latu ry 12/27/2014

1117 lauri äijälä loimaan latu ry 12/27/2014
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SUOMEN LATU RY  1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Tuloslaskelma

VARSINAINEN TOIMINTA

Kurssit ja koulutukset 101 115,56 151 387,79
Yhteisöliikunta 21 093,92 55 562,15
Järjestötapahtumat 50 251,00 35 006,01
Osanottomaksut 172 460,48 241 955,95

Materiaalit 14 161,85 19 486,09
Viestintä ja tiedotus 100 456,10 119 268,45
Muut myyntituotot 65 207,46 149 123,82
   Hiihtopalvelut 55 185,46 138 909,82
   Retkeilykeskukset 10 022,00 10 214,00
Muut tuotot 19 185,85 18 001,80
Muut tuotot 199 011,26 305 880,16

Tuotot yhteensä 371 471,74 547 836,11

Henkilöstökulut -887 300,41 -992 592,11

Poistot -16 775,55 -24 583,13

Vuokrakulut -104 608,75 -114 210,34
Materiaalikulut -692 602,33 -866 131,78
   Ostopalvelut -258 250,67 -287 337,93
   Matka- ja majoituskulut -163 278,35 -212 188,75
   Muut materiaalikulut -271 073,31 -366 605,10
Muut toimintakulut -337 279,53 -260 241,14
Muut kulut yhteensä -1 134 490,61 -1 240 583,26

Kulut yhteensä -2 038 566,57 -2 257 758,50

VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -1 667 094,83 -1 709 922,39

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut 1 319 550,38 1 326 461,93
Jäsenmaksutilitys -452 919,00 -443 171,00
Keräystuotot 116 496,32 85 475,85
Ulkoilukeskusten varainhank. tuotot 26 321,12 23 984,94
Muut varainhankinnan tuotot 63 747,69 66 412,34
Liiketoiminnan tuotot 1 829 952,34 1 850 920,14
Varainhankinnan tuotot 2 903 148,85 2 938 289,56

Henkilöstökulut -35 187,12 -19 804,05
Ulkoilukeskusten varainhank. muut kulut -32 433,18 -5 682,08
Muut varainhankinnan kulut -52 329,97 -96 077,34
Liiketoiminnan kulut -1 736 034,59 -1 743 686,60
   Henkilöstökulut -568 774,50 -574 267,32
   Poistot -160 358,78 -183 732,53
   Muut kulut -1 006 901,31 -957 481,39
Varainhankinnan kulut -1 855 984,86 -1 865 250,07

Varainhankinta yhteensä 1 047 163,99 1 073 039,49

SIJOITUS JA RAHOITUS
Sijoituksen ja rahoituksen tuotot 38 272,18 42 418,02
Sijoituksen ja rahoituksen kulut -70 311,42 -39 545,78

Sijoitus yhteensä -32 039,24 2 872,24

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -651 970,08 -634 010,66

AVUSTUKSET
OKM:n toiminta-avustus 710 000,00 710 000,00
Muut valtion erityisavustukset 50 000,00 188 300,00
Muut yleisavustukset 1 900,00 2 000,00
Avustukset yhteensä 761 900,00 900 300,00

TILIKAUDEN TULOS 109 929,92 266 289,34

tilinpäätös 2014
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SUOMEN LATU RY

               T A S E 31.12.2014 31.12.2013

V a s t a a v a a
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
      Aineettomat oikeudet 971,00 2 882,18
      Muut pitkävaikutteiset menot 2 772,00 11 989,27
Aineettomat hyödykkeet 3 743,00 14 871,45

       Maa- ja vesialueet 1 341 519,56 1 341 519,56
       Rakennukset ja rakennelmat 2 480 282,00 2 583 626,69
      Koneet ja kalusto 213 561,00 278 663,90
Aineelliset hyödykkeet 4 035 362,56 4 203 810,15
Sijoitukset
      Saamiset saman konsernin yrityksiltä 243 500,00 255 500,00
      Muut osakkeet ja osuudet 566 153,43 425 861,43
Sijoitukset 809 653,43 681 361,43

Pysyvät vastaavat yhteensä 4 848 758,99 4 900 043,03

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
      Tavarat 118 967,80 104 923,96
Vaihto-omaisuus 118 967,80 104 923,96
Saamiset
      Myyntisaamiset 85 248,33 89 729,46
      Muut saamiset 0,00 10 000,00
      Siirtosaamiset 69 366,35 33 976,87
Saamiset 154 614,68 133 706,33
Rahat ja pankkisaamiset 66 172,94 54 217,10

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 339 755,42 292 847,39

VASTAAVAA 5 188 514,41 5 192 890,42

V a s t a t t a v a a
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
      Nimikko- ja muistorahastot 17 454,61 17 632,11
Toimintapääoma 3 223 171,30 2 956 881,96
Tilikauden yli-/alijäämä 109 929,61 266 289,34
Oma pääoma yhteensä 3 350 555,52 3 240 803,41

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieraspääoma
      Lainat rahoituslaitoksilta 777 688,92 1 012 913,60
Pitkäaikainen vieras pääoma 777 688,92 1 012 913,60
Lyhytaikainen vieras pääoma
      Lainat rahoituslaitoksilta 393 544,61 302 975,68
      Saadut ennakot 106 078,07 103 944,95
      Ostovelat 183 740,12 251 455,76
      Muut velat 32 779,68 21 867,54
      Siirtovelat 344 127,49 258 929,48
Lyhytaikainen vieras pääoma 1 060 269,97 939 173,41

Vieraspääoma yhteensä 1 837 958,89 1 952 087,01

VASTATTAVAA 5 188 514,41 5 192 890,42
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SUOMEN LATU RY
Y-tunnus 0202192-1

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 31.12.2014 31.12.2013

POISTOT
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintameno on poistettu seuraavasti:

Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 v
Perusparannukset käyttöajan mukaisesti
Rakennukset 4 % menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto

HANKE- JA PROJEKTIAVUSTUKSET

Saadut hanke- ja projektiavustukset on kirjattu kulukertymän mukaan.
    Edelliseltä vuodelta siirretyt avustukset 10 000,00 28 500,00
ELY - Jokamiehenoikeudet 0,00 25 000,00
ELY - kiintorastihanke 6 582,51 0,00
OKM - Luokasta Luontoon 43 000,00 0,00
OKM - L-Euroopan ja Kanadan ulkoliiikuntapaikat 0,00 44 800,00
OKM - Maastopyörähanke 69 000,00 0,00
OKM - Avaimet luontoon 0,00 30 000,00
OK - Koulutusjärjestelmä 7 000,00 0,00
UM - Kehitysyhteistyö Nepaliin 0,00 70 000,00
    Siirto seuraavalle vuodelle -79 000,00 -10 000,00
   tilikaudelle  tuloutetut avustukset 56 582,51 188 300,00

OK - Koulutusavustukset 5 040,00 9 240,00
YM - Jokamiehen oikeudet 10 000,00 0,00
Suomen Metsäsäätiö - Metsämörri 1 900,00 2 000,00

TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT TIEDOT

Suomen Latu Kiilopäällä toteutetaan vuonna 2015  noin 500 000 euron suuruinen investointi jossa lämmitysjärjestelmäksi vaihdetaan maalämpö.

Satuniemen lomaosakkeiden 40.000 eur vahingonkorjausvastuut on Kiinteistö Oy Ellivuoren Satuniemen yhtiökokouksessa 21.3.2015 käsittelyssä.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 31.12.2014 31.12.2013

Kokonaistuotot 4 074 792,77 4 428 843,69
Kokonaiskulut -3 964 862,85 -4 162 554,35
Yli- / alijäämä 109 929,92 266 289,34

TILIKAUDEN PALKAT JA HENKILÖSIVUKULUT
Suoriteperusteiset palkat 1 221 052,99 1 304 898,07
Eläkekulut 214 769,77 227 080,28
 Muut henkilösivukulut 55 789,02 54 685,13
Yhteensä 1 491 611,78 1 586 663,48

Tilikaudella aktivoidut henkilöstökulut 3 563,47 34 971,08

HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ 

Toimiston henkilökunta 16,80 18,90
Ulkoilukeskusten henkilökunta 2,90 3,70
Kiilopään henkilökunta 15,10 16,40
Yhteensä 34,80 39,00

Ulkoilukeskusten varainhankinnan erittely

Varainhankinnan tuotot 31 226,36 23 984,97

Varainhankinnan henkilökulut -35 553,15 -12 187,27

   Ulkopuoliset palvelut -5 292,71 -5 292,71
   Muut toimintakulut -389,37 -389,37
Muut kulut -14 502,08 -5 682,08

Ulkoilukeskusten varainhankinnan tulos -18 828,87 6 115,62

Liiketoiminnan erittely
Liikevaihto 1 829 952,34 1 850 920,14

Materiaalit ja palvelut -431 096,56 -469 791,07
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Henkilöstökulut -568 774,50 -574 267,32
Matka- ja majoituskulut -9 314,47 -14 030,70
Poistot -160 358,78 -183 732,53
Energiakulut -163 431,10 -142 890,67
Muut kulut -387 944,70 -316 352,26
Liikevoitto (tappio) 109 032,23 149 855,59
Rahoitustuotot ja -kulut -15 114,48 -14 416,69

Tilikauden voitto/tappio 93 917,75 135 438,90

TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2014 31.12.2013

KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA 
 MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN
MENOJEN MUUTOKSET TASE-ERIEN MUKAAN ERITELTYINÄ

Aineettomat hyödykkeet
     Hankintameno 1.1. 2 882,18 8 674,76
     Lisäykset 0,00 1 984,00
     Poistot -1 911,18 -7 776,58
     Tasearvo 971,00 2 882,18

Pitkävaikutteiset
     Hankintameno 1.1. 11 989,27 0,00
     Lisäykset 0,00 11 989,27
     Vähennykset -8 524,84 0,00
     Poistot -692,43 0,00
     Tasearvo 2 772,00 11 989,27

Maa-alueet
    Hankintameno 1.1. 1 341 519,56 1 324 534,26
     Lisäykset 0,00 16 985,30
     Vähennykset 0,00 0,00
    Tasearvo 1 341 519,56 1 341 519,56

Rakennukset
    Hankintameno 1.1. 2 583 626,69 2 570 687,99
    Lisäykset 0,00 120 589,81
    Poistot -103 344,69 -107 651,11
    Tasearvo 2 480 282,00 2 583 626,69

Kalusto
     Hankintameno 1.1. 278 663,90 344 531,57
     Lisäykset 9 515,23 27 020,30
     Vähennykset -3 432,10 0,00
     Poistot -71 186,03 -92 887,97
     Tasearvo 213 561,00 278 663,90

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
    Tasearvo 243 500,00 255 500,00

Osakkeet ja osuudet
    Hankintameno 1.1. 425 861,43 409 410,22
     Lisäykset 140 292,00 16 451,21
    Tasearvo 566 153,43 425 861,43

OMAN PÄÄOMAN ERIEN LISÄYKSET JA 31.12.2014 31.12.2013
 VÄHENNYKSET TILIKAUDEN AIKA

    Toimintapääoma 1.1. 3 223 171,30 2 956 881,96
    Tilikauden tulos 109 929,61 266 289,34
    Toimintapääoma 31.12. 3 333 100,91 3 223 171,30

    Rahastot
    * Jonne Saastamoinen 1 542,90 1 542,90
    * Jaakko Paavela 15 911,71 15 911,71
    * Tuomo Jantunen 0,00 177,50
    Yhteensä 31.12.   17 454,61 17 632,11

     Oma pääoma yhteensä 31.12. 3 350 555,52 3 240 803,41

PANTIT, VAKUUDET, VASTUUT, VASTUUSITOUMUKSET

Omasta velasta
      Annetut pantit, osakkeet, kp-arvo 202 729,80 202 729,80

       Annetut panttikirjat 3 282 000,00 3 282 000,00
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      Annetut yrityskiinitykset 235 463,13 235 463,13
     Omavelkainen takaus 14 176,00 14 176,00

Muut omat vastuut
      Leasingmaksut 5 125,00 6 625,00
      Tytäryhtiön puolesta annetut vastuut 547 500,00 547 500,00

      Vastuut yhteensä 4 286 993,93 4 288 493,93

PITKÄAIKAISET SAAMISET
Rahoitusomaisuuteen sisältyvät saamiset, jotka 
erääntyvät yhden vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua
        Pääomalaina tytäryhtiölle 135 000,00 135 000,00
        Muut pitkäaikaiset saamiset tytäryhtiöltä 108 500,00 120 500,00

        Yhteensä 243 500,00 255 500,00

YHDISTYKSEN OMISTAMAT TOISTEN YHTIÖIDEN OSAKKEET
Omistus Oma pääoma Oma pääoma

Tytäryhtiö, Suomen Ladun Palveluyhtiö Oy 100 % -10 000,00 -10 000,00
(sis.pääomalainaa 135.000 eur)

Tytäryhtiö, Kiilopään Tunturiretket Oy 83 % 267 000,00 267 000,00
Kiinteistö Oy Ellivuoren Satuniemi 6 % - -

31.12.2014 31.12.2013

Kiinteistö Oy Ellivuoren Satuniemi 550,00 250,00
Asunto Oy:n osakkeet 11 635,18 11 635,18
Kiilopään Tunturiretket Oy 241 591,35 241 591,35
Pörssiosakkeet / * 22 446,20 22 446,20
Suomen Ladun Palveluyhtiö Oy 16 827,49 16 827,49
Kiinteistö Oy Ellivuoren Satuniemi 256 652,00 116 600,00
JP-rahaston pörssiosakkeet / * 16 451,21 16 451,21

566 153,43 425 801,43

*/     Markkina-arvo 31.12. 130 467,57 124 741,52

VIERAS PÄÄOMA, RAHALAITOSLAINAT

Sekkitililimiitti 500 000,00 500 000,00
Sekkitililimiitin käyttämätön saldo 341 680,07 444 749,00

KIRJANPITOKIRJAT

Tositelajit ja niiden säilyttämistapa

Päiväkirja atk-tulosteina atk-tulosteina
Pääkirja atk-tulosteina atk-tulosteina
Myyntireskontra atk-osakirjanpitona atk-osakirjanpitona
Ostoreskontra atk-osakirjanpitona atk-osakirjanpitona
Palkkakirjanpito atk-osakirjanpitona atk-osakirjanpitona
Tositteet

Tasekirja erikseen sidottuna erikseen sidottuna
Tase-erittelyt erikseen sidottuna erikseen sidottuna

hankeaika hankeaika

Kiilopään ELY tuki-investointi 2007 2007
ESR talviuinti-hanke 2009-2012 2009-2012
Kiilopään kiintorastihanke 2013-2015
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SUOMEN LATU RY 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

Tilikauden tulos 109 929,92 266 289,34
Poistot / varsinainen 16 775,55 24 583,13
Poisto / liiketoiminta 160 358,78 183 732,53
Tilikauden rahoitustulos 287 064,25 474 605,00

RAHOITUSLASKELMA 

RAHANLÄHTEET

Tulorahoitus
varsinaisen toiminnan kulujäämä -1 667 094,83 -1 709 922,39
varsinaisen toiminnan poistot 16 775,55 24 583,13
varainhankinnan kulujäämä 1 047 163,99 1 073 039,49
 varainhankinnan poistot 160 358,78 183 732,53
sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot -32 039,24 2 872,24
 nimikkorahaston muutos -177,50 -650,00

Toiminnasta tullut rahavirta -475 013,25 -426 345,00

Avustukset
toiminta-avustus 710 000,00 710 000,00
kohdeavustukset 51 900,00 190 300,00

RAHAN LÄHTEET YHTEENSÄ 286 886,75 473 955,00

RAHAN KÄYTTÖ

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -235 224,68 -247 724,68
Käyttöomaisuusinvestoinnit 2 441,40 -178 568,68
Sijoitukset -128 292,00 -16 451,21
Nettokäyttöpääoman muutos *) 74 188,53 -31 210,43

RAHAN KÄYTTÖ YHTEENSÄ -286 886,75 -473 955,00

NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS *)
Rahat ja pankkisaamiset -11 955,84 20 664,92
Muut saamiset -20 908,35 35 668,72
Vaihto-omaisuusvarasto -14 043,84 -19 830,58
Lyhytaikainen vieras pääoma 121 096,56 -67 713,49
= NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS 74 188,53 -31 210,43
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SUOMEN LATU RY
JÄRJESTÖ-
TOIMINTA

TOIMINTA-
KESKUKSET PROJEKTITOIMINTA SUOMEN LATU RY SUOMEN LATU RY SUOMEN LATU RY 

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014

Liikuntapalvelut, 
Hiihtopalvelut, Akumaja, 

Kiilopää, Ylläskartano

Luokasta Luontoon, 
Avaimet Luontoon, 

Maastopyörähanke, OK-
koulutusuudistushanke

YHTEENSÄ 1.1.-
31.12.2014

TALOUSARVIO 
2014

YHTEENSÄ 1.1.-
31.12.2013

VARSINAINEN TOIMINTA
Osanottomaksut 160 920,15 10 287,83 1 252,50 172 460,48 204 350,00 241 955,95
Kurssit ja koulutukset 89 575,23 10 287,83 1 252,50 101 115,56 169 350,00 151 387,79
Yhteisöliikunta 21 093,92 21 093,92 0,00 55 562,15
Järjestötapahtumat 50 251,00 50 251,00 35 000,00 35 006,01

Muut tuotot 134 663,80 64 347,46 0,00 199 011,26 199 916,00 305 880,16
Materiaalit 14 161,85 14 161,85 13 900,00 19 486,09
Viestintä ja tiedotus 100 456,10 100 456,10 89 866,00 119 268,45
Muut myyntituotot 860,00 64 347,46 65 207,46 76 200,00 149 123,82
   Hiihtopalvelut 55 185,46 55 185,46 59 200,00 138 909,82
   Retkeilykeskukset 860,00 9 162,00 10 022,00 17 000,00 10 214,00
Muut tuotot 19 185,85 19 185,85 19 950,00 18 001,80

Tuotot yhteensä 295 583,95 74 635,29 1 252,50 371 471,74 404 266,00 547 836,11

Henkilöstökulut -783 155,01 -57 392,80 -46 752,60 -887 300,41 -982 360,00 -992 592,11

Poistot -9 233,25 -7 542,30 0,00 -16 775,55 -15 662,00 -24 583,13

Vuokrakulut -99 896,37 -928,47 -3 783,91 -104 608,75 -114 100,00 -114 210,34
Materiaalikulut -666 939,23 -17 756,10 -7 907,00 -692 602,33 -676 236,00 -866 131,78
Ostopalvelut -252 699,80 -4 332,50 -1 218,37 -258 250,67 -241 350,00 -287 337,93
Matka- ja majoituskulut -157 254,60 -2 137,11 -3 886,64 -163 278,35 -190 594,00 -212 188,75
Muut materiaalikulut -256 984,83 -11 286,49 -2 801,99 -271 073,31 -244 292,00 -366 605,10
Muut toimintakulut -306 509,84 -30 154,94 -614,75 -337 279,53 -382 808,00 -260 241,14
Muut kulut yhteensä -1 073 345,44 -48 839,51 -12 305,66 -1 134 490,61 -1 173 144,00 -1 240 583,26

Kulut yhteensä -1 865 733,70 -113 774,61 -59 058,26 -2 038 566,57 -2 171 166,00 -2 257 758,50

VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -1 570 149,75 -39 139,32 -57 805,76 -1 667 094,83 -1 766 900,00 -1 709 922,39

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksut 1 319 550,38 1 319 550,38 1 324 500,00 1 326 461,93
Jäsenmaksutilitys -452 919,00 -452 919,00 -452 000,00 -443 171,00
Keräystuotot 116 496,32 116 496,32 85 000,00 85 475,85
Ulkoilukeskusten varainhank. tuotot 26 321,12 26 321,12 51 200,00 23 984,94
Muut varainhankinnan tuotot 58 842,45 4 905,24 63 747,69 87 600,00 66 412,34
Liiketoiminnan tuotot 1 829 952,34 1 829 952,34 1 818 700,00 1 850 920,14

Varainhankinnan tuotot 1 041 970,15 1 861 178,70 0,00 2 903 148,85 2 915 000,00 2 938 289,56

Henkilöstökulut -35 187,12 -35 187,12 -24 000,00 -19 804,05
Ulkoilukeskusten varainhank. muut kulut -32 433,18 -32 433,18 -49 000,00 -5 682,08
Muut varainhankinnan kulut -69 895,04 17 565,07 -52 329,97 -110 100,00 -96 077,34
Liiketoiminnan kulut -1 736 034,59 -1 736 034,59 -1 743 600,00 -1 743 686,60
   Henkilöstökulut -568 774,50 -568 774,50 -586 000,00 -574 267,32
    Poistot -160 358,78 -160 358,78 -164 600,00 -183 732,53
   Muut kulut -1 006 901,31 -1 006 901,31 -993 000,00 -957 481,39

Varainhankinnan kulut -69 895,04 -1 786 089,82 0,00 -1 855 984,86 -1 926 700,00 -1 865 250,07

Varainhankinta yhteensä 972 075,11 75 088,88 0,00 1 047 163,99 988 300,00 1 073 039,49

SIJOITUS- JA RAHOITUS
Sijoituksen ja rahoituksen tuotot 37 950,98 321,20 38 272,18 39 000,00 42 418,02
Sijoituksen ja rahoituksen kulut -70 311,42 -70 311,42 -48 700,00 -39 545,78

Sijoitus yhteensä -32 360,44 321,20 0,00 -32 039,24 -9 700,00 2 872,24

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -630 435,08 36 270,76 -57 805,76 -651 970,08 -788 300,00 -634 010,66

AVUSTUKSET
OKM:n toiminta-avustus 710 000,00 710 000,00 710 000,00 710 000,00
Muut valtion erityisavustukset 0,00 50 000,00 50 000,00 11 200,00 188 300,00
Muut yleisavustukset 1 900,00 1 900,00 43 000,00 2 000,00

Avustukset yhteensä 711 900,00 0,00 50 000,00 761 900,00 764 200,00 900 300,00

TILIKAUDEN TULOS 81 464,92 36 270,76 -7 805,76 109 929,92 -24 100,00 266 289,34

SUOMEN LATU RY YHTEENSÄ
JÄRJESTÖ-
TOIMINTA

TOIMINTA-
KESKUKSET PROJEKTITOIMINTA 2014 YHTEENSÄ

TALOUSARVIO 
2014 2013 YHTEENSÄ

Tuotot 2 087 405,08 1 936 135,19 51 252,50 4 074 792,77 4 122 466,00 4 428 843,69
Henkilöstökulut -783 155,01 -661 354,42 -46 752,60 -1 491 262,03 -1 592 360,00 -1 586 663,48
Poistot -9 233,25 -167 901,08 0,00 -177 134,33 -180 262,00 -212 995,61
Muut kulut -1 213 551,90 -1 070 608,93 -12 305,66 -2 296 466,49 -2 373 944,00 -2 362 895,26
Tulos 81 464,92 36 270,76 -7 805,76 109 929,92 -24 100,00 266 289,34
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vuosi 2014
kertomus

www.suomenlatu.fi

Suomen ladun


