
Aluetoiminnan tarvekartoitus 

142 vastausta
avoinna 15.12.-15.1.2017
Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut



1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu?

2. Pidätkö aluetoimintaa ylipäätään tarpeellisena?



3. Tunnetko latualueesi alueyhdyshenkilön?

4. Pidätkö yhteyttä alueyhdyshenkilöön?



Miksi en pidä?
• saan tarvittavat tiedot sähköpostilla ja yhdistyksemme pj.
• en tunne, eikä ole tietoa toimikunnan suunnitelmistä.
• yhdistyksen sihteeri pitää yhteyttä
• olen tarvittaessa yhteydessä suoraan Suomen Latuun
• ei ole tullut omassa toiminnassa sellaisia asioita esille, jotka olisivat vaatineet yhteydenottoa
• olen melko uusi latulainen ja kaikki toiminta ei ole tiedossa
• no eipä ole ollut asioita suoraan, käytän linkkimiestä!
• en tiedä kuka hän on.
• ei ole enää aikaa, arki vie kohdallani kaiken energian työssä käynnin lisäksi
• liian harvoin. Ikä tekee tehtävänsä, ja matka.
• asia on aika uusi, tapaaminen vasta tulossa.
• oman yhdistyksen henkilöt riittää
• en enää niin aktiivi
• koska olen itse sellainen
• satunnaisesti kysyn sen hetkisistä tarpeista.
• en tiedä missä asioissa olisin häneen yhteydessä, alueyhdyshenkilön rooli on epäselvä
• en ole ollut asiaa
• puheenjohtaja pitää yhteyttä
• olen saanut postit, mutta tämän vuoden toiminta ei ole pyörähtänyt käyntiin monestakin syystä
• olen uusi jäsen
• aikapula!
• en tiedä asiasta mitään x 2
• ei ole ollut asiaa x 2 
• eipä ole tarvetta x 6



5. Oletko itse saanut alueyhdyshenkilön lähettämiä viestejä joko suoraan 
häneltä tai edelleen välitettynä?

6. Osallistutko latualueen aluetapaamisiin?



Miksi ei osallistu?
 ei ole kutsuttu
 latuyhdistyksemme ei ole aktiivinen aluetoiminnan suhteen
 aluetapaaminen yleensä semmoisena viikonloppuna, jolloin muuta
 pitkät matkat
 olen ollut vasta vuoden toiminnassa mukana
 aikataulukysymys
 jatkossa kyllä
 aktiivisuus puuttuu
 ei ole kiinnostanut
 en tiedä asiasta
 en ole "törmännyt“ tietoon tapahtumasta
 toiminta on suunnattu lähinnä eläkeläisille
 ajanpuute x 4
 en tiedä asiasta mitään
 en ole vielä tuntenut tarvetta
 yhdistyksestä on aina ollut joku muu halukas menemään
 olen toiselta kylältä ja vähän "vieras"
 uusi jäsen
 olen kerran ollut kurssilla ja kerran koulutuksessa 2v:n aikana. Puuttunut isompi kiinnostus

https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?formId=0F47DC09-EC1C-4B99-AB8E-966AB11C723F&reportId=1720557&client=296A98C7-656A-4B7D-804C-CD5E2C970473


7. Tiedätkö mistä löydät tietoa alueen tapahtumista?

8. Oletko saanut hyötyä/vinkkejä aluetoiminnasta oman 
yhdistyksesi toimintaan?



Kooste vastaajien odotuksista   
koskien aluetoimintaa, n=82
 Yhdessä tekemistä, yhdessäoloa, jakamista ja suunnittelua
 Kokemusten vaihtoa ja toisilta oppimista, yhteisiä koulutuksia. Hyvien käytäntöjen 

jakamista, vapaaehtoistoiminnan kehittämistä, yhteisten Lapin matkojen järjestämistä, 
suurempien tapahtumien yhteistä läpivientiä, vertaistukea

 Alueen toimintojen koordinointia ja tapahtumista tiedottamista, tapaamisia 
yhdistyksiin

 Aktiivista vuorovaikutusta kolmikannan jäsenyhdistys-alue-hallitus välillä
 Iloisia tapaamisia ja kuulumisia toisilta latuyhdistyksiltä, vinkkejä toimintaan
 Enemmän yhteisiä tapahtumia alueen muiden yhdistysten kanssa 
 Informaatiota tapahtumista
 Best practices hyödyntämistä, kaikkien ei tarvitse 'keksiä pyörää' itse, tietoja ja taitoja 

tulisi jakaa avoimesti.
 Ei ainakaan vaatimuksia osallistumisesta sinne ja tänne. 
 Paljon olen palautetta antanut ja myös ideoita toiminnan kehittämiseen. Mutta niillä ei 

ole mitään vaikutusta 



Muita terveisiä, n=47
 Aluetoiminnan kuulluksi tuleminen toimistoon, hallitukseen. Aluetyöryhmille "joku isompi juttu" vain heille, 

yhdessä. Antaisi potkua ja tuntua yhdessä tekemisestä. Alueet kohtaisivat näin aluetyhmien kautta 
kuulemaan ja ideoimaan. Hyvä että on aluetoimintaa ja SL tukee sitä. Helpompi järjestellä tapahtumia ym. 
kun on usean yhdistyksen edustajat paikalla. Jalkautukaa myös toimistolta mahdollisimman paljon alueille 
ja yhdistyksiin. Tarvitsemme puolin ja toisin toistemme kohtaamista.

 Liitokokouksia voisi kehittää vielä enemmän kokemustenvaihtofoorumeiksi, jossa voisimme oppia toinen 
toisiltamme hyviä käytäntöjä. Meitä osallistuu niihin nykyään mahtava joukko joka puolelta Suomea. 

 Rahoitusta lisää. Aktivoikaa aluetoimintaa

 Eiköhän nämä paikalliset aktiiviset yhdistykset osaa hoitaa hommansa ilman neuvoja Kehä III sisäpuolta
 Aluetoiminta on melko tuntematonta vaikka olen aktiivisesti mukana omassa yhdistyksessä. Tieto 

aluekokouksissa päätetyistä asioista ei tavoita edes johtokunnan jäseniä. Pitäisikö? 
 Zemppiä. Haasteita riittää luutuneiden asenteiden muokkaamisessa. 
 Koska Suomen Latu on suuri organisaatio, pitää latualuetoiminta säilyttää ruohonjuuritason viestittäjänä. 

Aluetyöryhmän jäsenet ja/tai alueyhdyshenkilö voisivat tehdä yhdistyskäyntejä, jolloin voisi keskustella 
yhdistyksen käytännöistä ja ehkä kehittämisestä ym. Tällaisesta toiminnasta tulisi saada korvausta, sillä 
se on liian paljon aikaa ja voimia vievää vapaaehtoistyönä. 



 Aluetoiminnassa toimittava demokraattisesti, kuten yhdistyksissäkin. Tärkeää pitää pienempikin 
jäsenyhdistys periaatteessa samanarvoisena. Mielestäni pienet yhdistykset tarvitsevat tukea ja 
huomiota kehitykseen ja kasvamiseen. 

 Paljon on kiinni alueyhdyshenkilöstä, hänen henkilökohtaisesta tarmostaan ja halustaan toimia 
edistävästi. Tällöin myös oma vapaa-ajan käyttö nousee yhdeksi avainkysymyksistä. 

 Aluetyöryhmän kokoamisessa pitäisi ehdottomasti käyttää periaatetta ettei työryhmään voisi kuulua 
kuin yksi henkilö/yhdistys. 

 Aluetoiminta lisää hallintoa ja matkustamista. On pois liikunnasta ja lisää resurssimenoja. Harkittava 
lakkauttamista, sillä yhdistykset voivat tarvittaessa toimia keskenään ilman välikäsiä. 

 Suomen Ladulta enemmän tukea alueelle 
 Esittelyt yhteisissä tapahtumissa tai vierailuja oman alueen "vieraampiin/ uinuviin" yhdistyksiin. 
 Voisiko aluetoimintaa kehittää sähköiseen suuntaan?
 Resurssit ei riitä osallistumiseen, matkustamiseen. 
 Toiminnalle selkeä tavoite/päämäärä. Miten seurataan. Nämä myös yhdistyksille tiedoksi.
 Yhdistysten tulee Suomen Ladun arvomaailman mukaisesti auttaa halukkaita liikkumaan luonnossa ja 

nauttimaan luonnosta, sekä antaa vähemmän halukkaillekin kipinää kiinnostua luonnosta ja 
luonnossa liikkumisesta. Hyperaktiivisten yhdistysten tulee auttaa ja tukea 'hiljaisempaa' yhdistystä. 

 Aluetyöryhmä voi käynnistää yhdistysten välisen yhteistyön, mutta kyllä alueyhdyshenkilö on tässä 
yhteistyössä avainasemassa ts. jatkossa tuskin tarvitaan aluetyöryhmää ja alueyhdyshenkilöä. 
Kysymys: riittäisikö jatkossa, jos aluetyöryhmä olisi esim. 3 jäsentä + tiiminvetäjä, joka korvaisi 
alueyhdyshenkilön? Vähemmän hierarkiaa. 

 Jotenkin se aluetoiminnan pitäisi päästä lähemmäksi perusjäsenistöä = puhutella , olenkohan omassa 
poterossa ja viestit viuhuvat ohi? Olisiko syytä tarkentaa aluejakoa työssäkäynti ja vaalipiirijaon 
mukaan. Panostusta aluetoimintaan sieltä saadaan uutta verta 

 Voisiko aluetoimintaa "pilkkoa". Välimatkat monasti liian pitkät. 
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