


Sisältö

● Järjestömme nimi ja sen taustat
● Järjestömme nimen vahvuudet ja haasteet 
● Tutkimuksien tulokset nimenmuutoksesta
● Nimenmuutoksen edut ja haasteet tulevaisuudessa
● Hallituksen päätösesitys järjestön nimestä 

tulevaisuudessa
 



Ulkoile | Osallistu | Vaikuta

Aikaisemmin tehtyjä päätöksiä  järjestömme 
nimestä

2015 järjestön kokous: “Strategiakauden aikana 
selvitetään Suomen Ladun nimen tunnettuus sekä 
latulaisten että ulkopuolisten silmin. Tämän selvityksen 
perusteella tehdään päätös, kannattaako nimeä muuttaa 
vastaamaan Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten 
todellisuutta.”

Aikaisemmin on päädytty vahvistamaan Suomen Ladun 
nimen tarkoittavan ulkoilua ja sitä on tehty mm. sillä että 
meillä on 2 valtakunnallista tapahtumaa joissa 
ulkoilu-sana on esillä sekä esittelyissä korostamme 
olevamme ulkoilujärjestö.  
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Nimen historia 

○ Suomen Latu perustettiin vuonna 1938 edistämään kansanhiihtoa. 
Järjestön nimestä tuli tavoitteen mukainen. 

○ Muu kuin hiihtotoiminta lisättiin sääntöihin vuonna 1941: 
“Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää hiihto kansalaistavaksi 
Suomessa sekä edistää muutenkin ulkoilutoimintaa ja 
kansanurheilua yleensä”

○ Tämän jälkeen alettiin puhua että ”Latu” on symboli, joka avaa uusia 
uria kansan liikuttamiselle ja kaikelle kuntoilulle.

○ Lisäksi LATU-sanalla on keksitty useita eri pidennyksiä. 
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Suomen Ladun jäsenyhdistykset ja Latu 

● Tällä hetkellä Latu-sana esiintyy 106:ssa meidän 184 
jäsenyhdistyksen nimestä  
○ 12 jäsenyhdistystä on muuttanut nimeään “x:n latu ja polku ry” 

-muotoon
● Muita sanoja yhdistysten nimissä joita esiintyy ovat: 

retki, talviuimarit, samoilijat, kunto(ilijat), liikunta, 
melojat, vaeltajat, ulkoilijat

● Yhdistykset, jotka eivät ole keskittyneet “latuihin tai 
polkuihin”, on yhteensä 24 (talviuinti, melonta jne) 
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Esimerkkejä ulkomaisista sisarjärjestöistä 
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Nykyisen Suomen Latu -nimen vahvuudet

● Suurin osa jäsenyhdistyksistä (106 yhdistystä) on nimennyt yhdistyksen 
tavalla tai toisella Latu-nimeen viittaavaksi - näkyvyydestä vahva synergiaetu

● Perinteikäs, lyhyt ja ytimekäs
● Pitkään toiminnassa olleet arvostavat nimeä
● Nimen spontaani tuttuus on hyvä (25 %), vaikka järjestön toimintaa ei 

tunnettaisikaan
● Olemassa olevan nimi on jo tuotteissamme, www-sivuissa, vaatteissamme, 

kalvoissa, kohteissamme jne. 
● Jäsenyhdistysten jäsenten on yhteenkuuluvuuden tunne järjestöön on 

korkea: 80 % henkilöjäsenistä  kokee olevansa Suomen Ladun jäsen. 
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Suomen Latu -nimen nykyiset haasteet  

Historian saatossa Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten toiminta on 
muuttunut perinteisestä vain jäseniään palvelevasta urheiluseuratyyppisestä 
toiminnasta koko kansaa palvelevaksi ulkoilua edistäväksi toiminnaksi 
edunvalvontoineen. Suomen Latu -nimenä ei palvele parhaalla mahdollisella 
tavalla nykyistä visiotamme ja perustehtäväämme. Nimen väärinymmärrys 
heikentää Suomen Ladun uskottavuutta ulkoilun monipuolisena toimijana. 
● Nimi ei kuvaa suuren osan henkilöjäsentemme ulkoiluharrastuksia
● Nimi heikentää aikeita liittyä henkilöjäseneksi
● Nimi ei kuvaa nykyisten jäsenyhdistysten monipuolista ulkoilutoimintaa 
● Nimi heikentää uusien ulkoiluun liittyvien yhdistysten aikeita liittyä Suomen Latuun
● Nimi heikentää uskottavuutta puhua kaiken ulkoilun puolesta
● Nimi heikentää toimia hankkeiden hakijana
● Nimi heikentää muiden halua toimia Suomen Ladun yhteistyökumppanina
● Nimi taivu helposti kv. toiminnassa
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Suomen Ladun jäsenyhdistykset 
-toimintakysely 2020

Jäsenyhdistykset arvottavat 
eniten Suomen Latu ja Polku 
-nimeä 

Ulkoilu-sanaa arvottavat 
24 % jäsenyhdistyksistä  
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Ulkoilu-sanan 
sisältävien 
vaihtoehtojen osuus 
on yhteensä 33 %  
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Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten toiminta on muuttunut vuosien myötä hiihdon 
edistämisestä moninaisen ulkoilun edistämiseksi. Mikä nimi kuvaisi järjestöämme parhaiten 
tänä päivänä?  (Vastaajina ei jäsenet)

Ei jäsenet eivät tiedä Latu&Polku -lehdestä.
Ulkoilu-sanan sisältäviä vaihtoehtoja on yhteensä 56 
% kaikista vastajista
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Yhteenveto tutkimuksista

Olemme tehnyt selvityksiä Suomen Ladun nimestä: jäsenkysely (n=8000), 
suuren yleisön brändikysely  (n=1000) ja yhdistyskysely (n=155):    
○ Jäsenten sekä niin sanotun suuren yleisön mielestä vain 14 % on sitä 

mieltä, että nykyinen nimi kuvaa järjestöämme parhaalla mahdollisella 
tavalla. 

○ Jäsenyhdistyksiemme aktiivien mielestä vain 19 % ajattelee, että Suomen 
Latu on paras nimi meille.

○ Jäsenyhdistysten ja jäsenten mielestä järjestömme nimeä kuvaisi 
parhaiten Suomen Latu ja Polku -nimi: syynä 4 kertaa vuodessa 
postiluukusta kolahtava Latu&Polku -lehti

○ Suuren yleisön mielestä järjestömme nimeä kuvaisi parhaiten Suomen 
Ulkoilujärjestö -nimi

○ Ulkoilu-sana nimessä on korkeasti arvostettu niin jäsenyhdistysten, 
jäsenien kuin suuren yleisön (ei jäsenien) keskuudessa.
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Nimi vaihtoehtoja tulevaisuudessa 

○ Suomen Latu ja Polku
○ Suomen Ulkoilujärjestö
○ Suomen Ulkoilu
○ Muut mahdolliset
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Suomen Latu ja Polku -nimen edut ja haasteet 

Edut
○ Jäsenten suosima nimi
○ Kuvaa talvitoiminnan lisäksi myös 

kesätoimintaa
○ Latu&Polku -lehti valmiiksi tämän 

niminen
○ Useat jäsenyhdistykset ovat jo 

vaihtaneet nimen Latu ja Polku 
muotoon. 

○ Ei vaatisi kovaa uuden brändin 
rakennustyötä, kun vanha nimi on 
mukana uudessa

Haasteet

○ Pitkä nimi aiheuttaa lyhenteen SuLaPo tai SLP, 
lyhenne ei aukea ulkopuolisille

○ Vaikea taivuttaa esim genetiivi Suomen Ladun ja 
Polun -> Suomen Latu ja Polku:n (tai Latu ja Polku 
ry:n)   

○ Ja jos nykyiseen nimeen liitetään Polku, eikö siihen 
pitäisi liittää myös muut Suomen Ladun elementit 
kuten reitti, vesi, jää, mela, airo, tunturi ja pyörätie?

○ Toimintapisteistä ja nimistä tulee nimi hirmuja: 
Suomen Latu ja Polku Kiilopää/Paloheinä, Suomen 
Latu ja Polku:n Muumien hiihtokoulu jne…  
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Suomen Ulkoilujärjestö -nimen edut ja haasteet 

Edut

○ Ulkoilujärjestö kuvaa parhaiten kaikille 
(jäsenille, kansalaisille, viranoimaisille) 
toimintaamme laajasti ulkoile-, osallistu- ja 
erityisesti vaikutapainopisteiden osalta.

○ Lisää uskottavuutta valtakunnallisena 
ulkoilutoimijana

○ Pitkällä aikajänteellä toimiva nimi
○ Englanninkielessä käyttämämme nimi on 

vastaava (Suomen Latu – The Outdoor 
Association of Finland) 

○ Mahdollistaa erilaisia ulkoilua edistävien 
yhdistysten liittymisen järjestöömme

Haasteet

○ Järjestö-sana tarpeeton puhekielessäAluksi tuntematon 
nimi 

○ Vaatii huomattavan määrän resursseja ja aikaa jotta 
päästään tunnettuudesta samalle tasolle kuin Suomen 
Latu -nimellä strategiakaudella. 

○ Miten saadaan ns perinteiset jäsenyhdistykset 
muuttamaan oma nimi ulkoilu -nimisiksi esim. Helsingin 
Ulkoilu /Ulkoiluyhdistys

○ Heikentää alussa myös Suomen  Latu -yhteisöön 
kuulumiseen tunnetta 

○ Emme edusta kaikkia ulkoilijoita (metsästys, kalastus, 
luonnon tarkkailu jne.) 

○ Toimii heikohkosti lisäbrändien kanssa esim Suomen 
Ulkoilujärjestö Kiilopää / Suomen Ulkoilujärjestö 
perheliikunta
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Suomen Ulkoilu -nimen edut ja haasteet 

Edut
○ Suomen Ulkoilujärjestö nimi muuttuisi pitkässä 

juoksussa puhekielessä Suomen Ulkoilu 
-nimeksi Lyhyt ja ytimekäs

○ Ulkoilu kuvaa parhaiten kaikille (jäsenille, 
kansalaisille,viranoimaisille) toimintaamme 
laajasti ulkoile-, osallistu- ja erityisesti vaikuta-
painopisteiden osalta.

○ Lisää uskottavuutta valtakunnallisena 
ulkoilutoimijana

○ Mahdollistaa erilaisia ulkoilua edistävien 
yhdistysten liittymisen järjestöömme

○ Pitkällä aikajänteellä toimiva nimi
○ Toimisi hyvin myös ala-brandien kanssa esim. 

Suomen Ulkoilu Kiilopää

Haasteet
○ Aluksi tuntematon nimi 
○ Vaatii huomattavan määrän resursseja ja aikaa, jotta 

päästään tunnettuudesta samalle tasolle kuin Suomen 
Latu -nimellä. 

○ Miten saadaan ns perinteiset jäsenyhdistykset 
muuttamaan oma nimi ulkoilu -nimisiksi, esim. Helsingin 
Ulkoilu

○ Heikentää alussa myös Suomen  Latu -yhteisöön 
kuulumiseen tunnetta

○ Emme edusta kaikkia ulkoilijoita (metsästys, kalastus, 
luonnon tarkkailu jne.) 

○ Nimestä ei käy ilmi että kyseessä on järjestö 
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Muita mahdollisia nimiä

○ Suomen Latu
○ Suomen Ulkoilijat
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Suomen Ladun hallituksen päätösesitys järjestömme 
nimestä

Taustaa: 

Suomen Ladun hallitus päätti yksimielisesti että Suomen Ladun nimi muutetaan 
vastaamaan tämän päivän toimintaamme.

Mahdollinen nimenmuutos vaatii kahdessa  järjestön kokouksessa päätöksen:
Suomen Ladun säännöt: 
“20 § Sääntöjen muuttaminen ja järjestön purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja järjestön purkamisesta on tehtävä kahdessa 
peräkkäisessä järjestön kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos kummassakin 
kokouksessa sääntöjen muutosta tai järjestön purkamista on kannattanut vähintään ¾ 
enemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta 
tai järjestön purkamisesta.”
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Suomen Ladun hallituksen päätösesitys järjestömme 
nimestä

Muutos tapahtuu järjestön säännöissä kohtaan:

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Latu ry, ja se on ulkoilun 
valtakunnallinen yhteistyö-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Näissä 
säännöissä Suomen Latu ry:tä kutsutaan järjestöksi.  

Kansainvälisissä yhteyksissä järjestöstä käytetään epävirallista nimeä 
Suomen Latu – The Outdoor Association of Finland. Järjestön kotipaikka 
on Helsinki ja rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

….
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Suomen Ladun päätösesitykset järjestön 
kokoukselle nimenmuutoksesta

Monien selvittelyiden, tutkimuksien ja harkinnan jälkeen hallitus 
päätti tehdä uuden nimi-ehdotuksen järjestön kokoukselle. 

Hallituksen päätös: Järjestömme nimen muuttamista 
ehdotetaan järjestön kokouksille muutettavaksi nimeksi 
Suomen Ulkoilu ry:ksi
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Suomen Ladun päätösesitykset järjestön 
kokoukselle nimenmuutoksesta

Hallituksen päätös: Nimenmuutokseen liittyvä pykälä ehdotetaan 
muutettavaksi samalla kun säännöt uusitaan. Sääntöjen uudistamistyö 
käynnistetään vuonna 2023. Sääntömuutos ja nimiuudistus on 
tavoitteena saada valmiiksi vuonna 2024.

-> Aikaa keskustelulle ja vaihtoehtoisille nimi-vaihtoehdoille on varattu 
paljon aikaa ennen päätöksentekoa. 
-> Monitoimisten jäsenyhdistysten kannattaa miettiä myös oman 
yhdistyksen nimen tulevaisuudessa -> toive on että yhdistyksen nimi 
tukisi järjestön nimeä, jotta järjestön ja jäsenyhdistysten sponttaani 
tuttuus saataisiin maksimoitua. 




