
OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN
Suomen Latu toivoo jäsenyhdistysten osallistuvan kokoukseen etänä koronaepidemian 
takia. Kokoukseen on lain mukaan mahdollista osallistua myös fyysisesti, mutta sitä EI 
suositella!

AIKA
Suomen Ladun järjestön virallinen kevätkokous alkaa torstaina 23.4.2020 kello 16  ja 
se pyritään päättämään viimeistään sunnuntaina 26.4. kello 13. 

PAIKKA
Kokous järjestetään etäkokouksena ja osallistuminen tapahtuu ennakko-osallistavalla 
kokoustavalla. (Urheilupuistontie 3, 02120 Espoo / etäosallistumisen linkki toimite-
taan myöhemmin).  

Käytössä on kaksiosainen kokousmalli. Jäsenyhdistyksiltä pyydetään lisäksi alustavia 
kantoja päätösasioihin jo ennen kokouksen alkua. Kokouskutsun mukana kaikille jäsen-
yhdistyksille on lähetetty valtakirjakysely, jolla yhdistykset ovat nimenneet edustajan-
sa vuosikokoukseen ja samalla kertoneet alustavat kantansa kokouksen päätösasioihin. 

Alustavien kantojen pohjalta on valmisteltu kevätkokouksen ensimmäinen osa 
(23.-25.4.), jolloin keskustellaan Google Drive -ympäristössä kokouksen päätös-
asioista. Osallistujina ovat viralliset kokousedustajat jäsenyhdistyksistä. 

Toinen osa on su 26.4. klo 9 alkava etäkokous, johon ovat tervetulleita läsnäolijoiksi 
kaikki Suomen Ladun jäsenet. Äänioikeus on edelleen vain virallisilla kokousedustajilla. 
Kaikki kevätkokouksen päätökset tehdään tässä kokouksen toisessa osassa.
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ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sekä sihteeriksi Kirsi Uusitalo, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten-
laskijoiksi Tarja Aittala ja Tommi Prami, sekä ääntenlaskijoiksi ja varalle pöytäkirjan tarkastajiksi Virva 
Niissalo ja Annika Toivoniemi.

3. Virallisten kokousedustajien toteaminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen esityslista.

6. Suomen Latu ry:n hallituksen vuosikertomus kauden 1.1. – 31.12.2019 toiminnasta (Liite 6)
Hyväksytään vuosikertomus 2019.

7. Suomen Latu ry:n tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus kaudelta 1.1. – 31.12.2019 (Liite 7)
Hyväksytään tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistetaan tilinpäätös.

9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10. Suomen Ladun jäsenmaksut vuodelle 2021
Korotuksia jäsenmaksuun on tehty viimeksi 2019, jolloin korotus oli 0,5 € henkilö- ja perhejäse-
nyyksiltä. Korotuksia on tehty maltillisesti vastaamaan kuluttajaindeksitasoa. Nyt kuluttajaindeksi on 
muuttunut edellisen kokouksen perusteluista 2 %. 

Jäsenmaksun korottamiselle on nyt painetta, koska Suomen Latu saa toiminta-avustuksia Veikkaus-
voittovaroista noin 790 000 euroa vuodessa. Näiden avustusten on arvioitu vähenevän 10-20 %. 
Tällä hetkellä ei ole tiedossa korvaavia toimenpiteitä tuon 79 000-158 000 euron tulovajeen paik-
kaamiseksi.

Suomen Latu toivoo, että jäsenyhdistykset korottavat myös omaa jäsenmaksuosuuttaan vastaamaan 
tämän päivän toiminnan tasoaan ja varmistamaan oman yhdistyksenä elinvoimaisuuden myös tulevai-
suudessa. 

 Päätösesitys: 
 Suomen Ladun jäsenmaksuosuudet vuodelle 2021 ovat jäsenluokittain seuraavat:
 1)  Henkilöjäsen 16,50 euroa (16,00 euroa 2020)
 2)  Perhejäsenyys 26,50 euroa (24,50 euroa 2020)
 3)      Nuoriso- ja opiskelijajäsen alle 29 v. 10 euroa (9,50 euroa 2020) 
 4)      Rinnakkaisjäsen 10 euroa (9,50 euroa 2020)
 5)       Yhteisöhenkilöjäsen 16,50 euroa, jäsenyyden hinta kaikissa jäsenyhdistyksissä             
  33 euroa (16  ja 28 euroa 2020)
 6)      Jäsenyhdistyksen kannattajajäsen 16,50 euroa (16,00 euroa 2018)
 7)      Suoraan liittyneet 50 euroa (47 euroa 2020) 



11. Suomen Latu ry:n toiminnan pääsuunnat 2021
Suomen Ladun teemaksi vuosille 2019-21 on jo hyväksytty visiosta lyhennetty ”Löydä oma tapasi 
ulkoilla.” Perinteisesti kevätkokouksessa on vahvistettu pääyhteistyökumppani ja vuoden suurimmat 
tapahtumat ja kiertueet, jotta jäsenyhdistykset voivat ottaa nämä huomioon suunnitellessaan omia 
toimiaan seuraavalle vuodelle. 

Strategiassamme olemme päättäneet, että teemme yhteistyötä vuosittain yhden pääyhteistyö-
kumppanin kanssa. 

Yhteistyökumppanuuden tavoitteena on:
- edistää paikallistason yhteistyötä viikottaisissa tai kausittaisissa tapahtumissa, 
- tutustuttaa jäsenistöä yhteistyöjärjestön arvokkaaseen työhön,
- hakea yhteistyöhankkeita, jotka hyödyttävät kumpaakin yhteistyötahoa, sekä
- tutustuttaa luottamushenkilöt ja henkilökunta molemminpuolisesti hyviin toimintatapoihin.
 
Uudeksi pääyhteistyökumppaniksi esitetään Marttaliittoa. Marttaliitto on valtakunnallinen järjestö, 
jossa toimii yli 1 200 paikallisyhdistystä 16 piirissä.  

Tämän vuoden pääyhteistyökumppanina on Sydänliitto ja sen jäsenyhdistykset. Uuden mahdollisen 
yhteistyötahon valitseminen ei tarkoita sitä, etteikö paikallistasolla hyvä yhteistyö paikallisten sy-
dänyhdistysten kanssa voisi jatkua edelleen jatkua. Keskusjärjestönä toivomme toimivan yhteistyön 
jatkuvan myös tulevaisuudessa. 

 Päätösesitys 1: 
 Aloitetaan yhteistyön tekeminen Marttaliiton kanssa vuonna 2021.

 Suomen Ladun ulkoilutoiminnassa on tärkeää jakaa resursseja koko vuoden varrelle ja         
 huomioida eri vuodenajat. Päätapahtumat ja kiertueet esitetään nyt jaettuna otsikoittain  
 vuodenaikojen alle.

 Päätösesitys 2: 
 Talvi: Talviuinnin teemaviikko, viikolla 1
  #Ulkonakuinlumiukko-tapahtumakiertue viikoilla 8-10. 
 Kevät:  Unelmien liikuntapäivä 10.5.2021
  Hyvinvointia luonnosta -kiertue: teemana villiyrtit 
 Kesä:  Nuku yö ulkona 28.8.2021
 Syksy:  Polkujuoksu-kiertue: uusina teemoina perhepolkujuoksu,  luontokuntosali ja luonto- 
  parkour
  Sieniretket yhteistyössä Marttaliiton kanssa 

12. Suomen Latu ry:n ajankohtaiskatsaus

13. Ilmoitusasiat

14. Kokouksen päättäminen 


