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Latuyhdistyksen kuntomittari                                                         
 

Ohje: Arvioi latuyhdistyksesi toimintaa alla olevien kysymysten avulla. Lomake 

toimii työvälineenä yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Itsearvioinnissa 

arvioidaan sitä, missä ”kunnossa” yhdistyksen hallituksen /johtokunnan jäsenten mielestä 

latuyhdistyksen toiminta on.  

 

Kukin vastaaja arvioi ensin itsekseen ja sen jälkeen vastauksia tarkastellaan yhdessä.  

Kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti niihin kohtiin, joissa hajonta on suurin.  

Jos suurimman ja pienimmän pistemäärän ero on yli 10 pistettä, on syytä keskustella 

konkreettisista toimista kohdan osalta. 

 
Vastaa oman näkemyksesi mukaan. Arviointiasteikko:  

 

1) Täysin samaa mieltä 

2) Osin samaa mieltä  

3) Eri mieltä 

 

OSALLISTU, järjestötoiminta, toimiva 

hallitus/johtokunta 

1 2 3 

1. Perustehtävämme ja tavoitteemme ovat selvät    

2. Hallituksen jäsenillä on selvät vastuualueet.    

3. Toimintamme perustuu toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon 

sekä kulunutta toimintaa arvioivaan vuosikertomukseen. 
   

4. Hyödynnämme jäsenrekisteri Ankkurin mahdollisuuksia 

toiminnassamme. 
   

5.  Olemme aktiivisia suhteessa latualueen toimintaan. 

 
   

6.  Olemme aktiivisia suhteessa Suomen Ladun toimintaan.    

7.  Keräämme toiminnastamme palautetta ja hyödynnämme ne myös.    

8. Hallituksen /johtokunnan kokous tuo pääsääntöisesti energiaa 

enemmän kuin vie. 
   

9.  Hallituksen sisäinen ilmapiiri on hyvä. Pystymme toimimaan 

rakentavasti mahdollisista erilaisista mielipiteistä huolimatta.  
 

 

  

10.  Reagoimme jäsenaloitteisiin ja toiveisiin. 

 
   

11.  Perehdytämme vapaaehtoiset toimintaamme ja olemme 

muutenkin tietoisia vapaaehtoistoiminnan muutostrendeistä. 

   

12. Käytämme ja hyödynnämme Yhdistyspalvelu -sivustoa ja sen 

tapahtumakalenteria. 

   

13.  Palkitsemme ja kiitämme vapaaehtoisiamme säännöllisesti. 
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14.  Varusteemme, välineemme ja asiakirjamme ovat kunnossa ja 

tallessa. (välinevarasto ja mm. pöytäkirjojen arkistointi) 

   

15. Hyödynnämme Suomen Ladun tarjoamia 

markkinointimateriaaleja jäsenhankintaan. 

   

VAIKUTA viestintä, vaikuttaminen ja 

verkostoituminen 

1 2 3 

 

16.  Meillä on ajan tasalla olevat kotisivut. 

 

   

17.  Hyödynnämme sosiaalista mediaa yhdistyksen tiedotuksessa.    

18.  Viestimme jäsenillemme säännöllisesti (tavalla tai toisella)    

19.  Yhdistyksemme toiminta näkyy paikallisessa mediassa.    

20. Ylläpidämme toimivia yhteistyökumppanuuksia. 

 
   

21. Yritämme vaikuttaa oman paikkakuntamme ulkoiluolosuhteisiin.     
22. Teemme kunnan liikuntatoimen ja/tai muun kunnan 

hallintokunnan kanssa yhteistyötä. 
   

23. Osallistumme Suomen Ladun valtakunnallisiin kampanjoihin 

 
   

ULKOILE, liikuntatoiminta, koulutus, avoimuus  1 2 3 
24. Toimintamme tavoittaa kaikenikäiset ja – kuntoiset jäsenet. 

 
   

25. Tapahtumamme ovat avoimia kaikille riippumatta jäsenyydestä. 

 
   

26. Oletteko nimenneet lasten ja perheiden toiminnan vastaavan eli 

liittyneet Latunen-verkostoon? 
   

27.  Huomioimme uudet jäsenet.    
28. Hyödynnämme Suomen Ladun ohjaajarekisteriä.    
29. Hyödynnämme Suomen Ladun koulutusten ilmaispaikat.    
30. Kokeilemme ennakkoluulottomasti uusia lajeja.    
31. Teemme aktiivista jäsenhankintaa.    
32. Yhdistyksemme toimintaan on helppo tulla ja olla    
 

 

32-39 pistettä, yhdistyksen toiminta on erinomaisessa kunnossa! 

40-57 pistettä, moni asia kunnossa, muutamassa vielä kehitettävää  

58-75 pistettä, jotkin asiat ovat hyvin, monissa vielä kehitettävää 

76-96 pistettä, yhdistyksellä on toiminnassaan paljon kehitettävää 


