TERVETULOA ALUEKOKOUKSEEN
Tämä esitys ja syksyn järjestön kokoukseen liittyvät tiedot löytyvät
osoitteesta: suomenlatu.fi/kokoukset
Järjestön kokouksen materiaalit esitellään yhteisesti
ke 26.10. klo 18:00 pidettävässä webinaarissa, linkki:
https://meet.google.com/der-jeaj-hzk
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AJANKOHTAISET ASIAT
• Kuulumisia toimistolta
•
•
•
•

Ankkurista YhdistysPolulle ja JäsenPolulle
Syksyn koulutuksia ja tapahtumia
Hae metsähotellin toteuttajaksi 2023
Taukotulet

• Järjestön kokous Helsingissä
• ilmoittautuminen ja käytännön asiat
• päätettävät asiat
• keskustelussa olevat asiat

• Aluetoiminnasta 2023
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ANKKURISTA YHDISTYS- JA JÄSENPOLULLE
JÄSENMAKSUT
● Lähetämme lokakuun lopussa yhdistysten puheenjohtajille
sähköpostitse ohjeen, kuinka jäsenmaksutiedot päivitetään
YhdistysPolkuun 30.11. mennessä.
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ANKKURISTA YHDISTYS- JA JÄSENPOLULLE
KOULUTUKSET
Jäsenrekisteri Ankkuri jää pois käytöstä ja yhdistysten jäsenrekisterit
löytyvät jatkossa YhdistysPolusta. Käyttäjäkoulutusta on tarjolla:
25.10. klo 17-20 ETÄ - jäsenrekisteritoiminnot
28.10. klo 18-20:30 Helsingissä - jäsenrekisteritoiminnot
1.11. klo 17-20 ETÄ - tapahtumanhallinta ja viestintätyökalut
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OHJAAJATAPAAMINEN 8.-9.10.2022
Oletko aktiivinen Suomen Ladun jäsenyhdistyksen ohjaaja?
Tervetuloa yhteiseen ohjaajatapaamiseen Nurmijärven Kiljava
Resortiin!
Ohjaajatapaamisen tavoitteena on verkostoitua muiden
ulkoilulajien ohjaajien kanssa, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia
sekä kehittyä ohjaajana. Ohjelma sisältöineen ja ruokailuineen
on maksuton. Matkakulut ja majoituksen jokainen maksaa itse.
Jatkokoulutuspäivä 9.10 on tänä vuonna polkujuoksu-,
maastopyöräily-, melonta- ja retkeilyohjaajille.
Lue lisää ja ilmoittaudu! (DL 21.9.)
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AIKUISTEN HIIHTOKOULU
● Haemme tulevalle talvikaudelle 3 yhdistystä Aikuisten hiihtokoulu
-kokeiluun
● Aikuisten hiihtokoulu:
○ Suomen Hiihtoliiton tuottama kokonaisuus hiihdon perustaitojen opettamiseksi aikuisille
○ Koostuu 4 hiihdon opetuskerrasta (2 perinteisen, 2 vapaan hiihtotavan opetuskertaa)
○ Yhdistys perii osallistujilta osallistumismaksun.

● Pilottiyhdistykset valitaan lokakuussa 2022
● Yhdistykset etsivät hiihtokoululle opetustaitoisen ohjaajan ja apuohjaajan
○ Ohjaajien tulee olla hyvän hiihtotekniikan omaavia aktiivisia harrastajia
○ Kokeilukaudella Suomen Latu maksaa hiihtokoulujen ohjaajille ohjauspalkkion.
○ Suomen Hiihtoliitto kouluttaa yhdistykset ja ohjaajat hiihtokoulujen järjestämiseen

● Hae yhdistyksesi mukaan 16.10. mennessä Lyytissä:
https://www.lyyti.fi/questions/d27ed3246c
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SYKSYN 2022 LASTENTOIMINNAN KURSSIT
Metsämörriohjaajan peruskurssit:
7.10. + 14.10.

webinaari

Metsänuppuset ja -myttyset -teemakurssit:
2.10.

Kuopio

5.10.

webinaari

22.10.

Seinäjoki

Lisätiedot ja ilmoittautuminen sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten kurssit:

suomenlatu.fi/kurssit
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Metsämörrin juhlaviikko 19.-25.9.
• Suomenkielistä metsämörritoimintaa 30 vuotta
• Yhdistyksiä kannustetaan järjestämään oma
metsämörriretki tai -tapahtuma. Mukaan ei tarvita
kouluttettua metsämörriohjaajaa, toimistolta saa ohjeet
ja valmiit materiaalit.
• Yhdistys saa:
• ohjeet ja tulostettavat taulut toimintapisteille
• Metsämörri-satukirjoja
• ohjaajille/vapaaehtoisille putkihuivit
• lapsille tarroja, julisteita ja diplomit
www.suomenlatu.fi/metsamorri30
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Askelmerkkejä perheliikuntaan -koulutus
● Perheliikunta on tärkeä osa Suomen Ladun
toimintaa
● Käytännönläheinen koulutus antaa eväitä
perhetapahtumien ohjaamiseen ja
suunnitteluun ja ideoita, miten perheet
voidaan huomioida esim. lajitoiminnassa
● Koulutuksen kohderyhmä: kaikki yhdistysten
ulkoilutoimintaa ja tapahtumia ohjaavat
● Koulutuksen kesto: 4 tuntia
● Toteutetaan aluekoulutuksena
VARAA alueellesi oma koulutus, susanne.blomqvist@suomenlatu.fi
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ETSINTÄKUULUTUS!
Seikkailevat perheet - yhdistys
- Tuntomerkit: perheystävällinen ja eteenpäin katsova -

Etsimme yhdistyksiä toteuttamaan Seikkailevat perheet
-toimintaa
Videotervehdys:
https://drive.google.com/file/d/19e1QFOxfHLkN7RlFNPyb
ZsfzDtE0wFsi/view?usp=sharing
OTA YHTEYTTÄ: susanne.blomqvist@suomenlatu.fi
suomenlatu.fi/seikkailevatperheet
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Alueellinen Latunen toiminta
• Lasten- ja perheiden verkosto Suomen Ladussa
toiminut vuodesta 2014
• Valtakunnallisten verkostotapaamisten tilalle on
muokattu alueelliset tapaamiset. Alueilla
havaittu tämän tiivistävän yhdistysten
yhteistyötä ja kehittävän resursseja -> eli
vahvistaa aluetoimintaa!
• Ilmoita oman yhdistyksesi Latunen edustaja:
https://www.lyyti.fi/reg/latunenpaivitys

★ Saat upeat säänkestävät luontopolkutaulut!
Onko teillä vielä pitämättä oma alueellinen
Latunen-tapaaminen? Tehdään se yhdessä!
Yhteyshenkilö toimistolla:

mari.parikka-nihti@suomenlatu.fi
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Päätapahtumat vuonna 2023 - mitä tulee
tietää tai tehdä jo nyt?
• Kansallinen hiihtopäivä 4.3.2023
• Suomen Hiihtoliiton tapahtuma, jossa Suomen Latu on mukana
• Kannustamme jäsenyhdistyksiämme järjestämään erilaisia laturetkiä ja hiihtotapahtumia
• Hiihtokausi huipentuu Kansalliseen hiihtopäivään, tavoitteena on saada mahdollisimman
moni suksille ko. päivänä

• Retkelle -päivät 10.-11.6.2023
• kerätään yhteen tiedot avoimista retkistä
• tavoitteena järjestää erilaisia retkiä kaikilla latualueilla

• Nuku yö ulkona 26.8.2023
• Haku Metsähotellijärjestäjäksi on auki marraskuun loppuun saakka. Päätapahtumat
2023 päätetään joulukuun aikana.
• Samalla tiedustellaan myös 2024 päätapahtumien järjestäjiä
• Linkki hakulomakkeeseen:
https://www.lyyti.in/Jarjestajahaku_Metsahotellit_2023_ja_2024_8921
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Varainhankintaa yhdistykselle? Mahdollista
helppo maksaminen satunnaiselle kävijälle
● Taukotulet.fi on selainpohjainen sovellus, jonka
kautta yksityinen lahjoittaja voi tehdä
lahjoituksen käyttämälleen ulkoilukohteelle ja
sitä ylläpitävälle Suomen Ladun
jäsenyhdistykselle.
● Rahankeräyksessä käytetään Suomen Ladun
rahankeräyslupaa
● Taukotulet-konseptin omistaa Taukotulet Oy,
jossa Suomen Latu on osakkaana
● Yhteyshenkilönä Milan Rantakari
milan.rantakari@suomenlatu.fi
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Miten SL jäsenyhdistys pääsee mukaan?
1. Yhdistys hyväksyy ja allekirjoittaa
yhteistyösopimuksen.
2. Yhdistys täydentää kohteen perustiedot
(kohteen kuvaus, kohteen kuva,
yhteystiedot, tilinumero, lahjoitusten
käyttökohde) Taukotulet.fi-järjestelmään.
3. Yhdistys tekee tilauksen kyltistä Suomen
Ladulta. Kyltissä on nähtävissä kohteen
tiedot, keräysluvan numero ja QR-koodi,
jonka avulla pääsee tekemään sähköisen
lahjoituksen ja tutustumaan sähköiseen
vieraskirjaan.
4. 80% lahjoituksesta jää suoraan yhdistykselle
käytettäväksi rahankeräsyluvan mukaisesti
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Järjestön kokous Helsingissä

JÄRJESTÖN KOKOUS HELSINGISSÄ:
ILMOITTAUTUMINEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAT
• Järjestön kokous toteutetaan hybridikokouksena
• Paikan päälle Helsinkiin on tulossa lähes 100 osallistujaa, ilmoittautuminen on
päättynyt (mahdolliset peruutuspaikat kirsi.uusitalo@suomenlatu.fi)
• Vain etänä osallistuvat ilmoittautuvat palauttamalla valtakirjan 26.10. mennessä

• Virallinen kokouskutsu ja valtakirja lähetetään puheenjohtajille
sähköpostilla 5.10.
• Puheenjohtaja ilmoittaa viralliset kokousedustajat ja täyttää valtakirjan
kutsussa olevan linkin kautta.
• Valtakirja tulee palauttaa 26.10. mennessä kaikkien virallisten
kokousedustajien osalta.
• Myös paikan päälle saapuvat viralliset edustajat äänestävät verkossa:
kannettava, tabletti tai älypuhelin mukaan!
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JÄRJESTÖN KOKOUS HELSINGISSÄ:
PÄÄTÖSASIOITA
1)
2)
3)
4)

Hyväksytään päivitetty strategia
Valitaan puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä
Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023
Päätetään suorajäsenyydestä Suomen Latuun
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2) Valitaan puheenjohtaja ja kolme
hallituksen jäsentä

Luottamushenkilöiden valintaprosessi
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HALLITUKSEN JÄSEN 2023-2025
Suomen Ladun säännöt 14 § Hallitus:
“Järjestön hallituksen muodostaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja
yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Hallituksen
muodostumisessa pyritään siihen että vähintään 40 % jäsenistä on oltava toista sukupuolta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäisen
varapuheenjohtajan kutsusta ja jos hänkin on estynyt niin toisen varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jäsentä on paikalla ja heistä vähintään yksi
kuuluu puheenjohtajistoon. Henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana
tehtävässään korkeintaan kolme (3) peräkkäistä toimikautta.”
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Vakiintunut käytäntö: puheenjohtaja, alueet ja asiantuntijajäsen
Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yksi edustaja kultakin
latualueelta (8 kpl) sekä yksi ulkopuolinen asiantuntijajäsen.
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet:
Puheenjohtaja Kirre Palmi on kiinnostunut jatkokaudesta.
Lapin latualueen edustajana toiminut Markku Ilmavirta ja
Lounais-Suomen latualueen edustajana toiminut Jorma Tahvanainen
ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa jatkokaudelle.
Asiantuntijajäsenenä toiminut Anneli Leivo ei ole enää käytettävissä
jatkokaudelle.
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PUHEENJOHTAJA 2023-2025
Nykyinen puheenjohtaja Kirre Palmi ilmoitti kevätkokouksessa olevansa
kiinnostunut jatkokaudesta.
Kirre Palmi,
Tampereen Taivaltajat ry
Osaaminen:
● talousjuridiikka
● järjestötoiminta
● henkilöstöhallinto
● tapahtumajärjestäminen
● hankkeet ja projektit

“Olen nyt kolmatta vuotta Suomen Ladun hallituksen
puheenjohtajana ja toivon voivani jatkaa vielä toisen
kolmivuotiskauden. Olen nyt päässyt mielestäni hyvin sisään
Suomen Ladun toimintaan, joten uskoisin, että minulla olisi vielä
annettavaa hallitustyöskentelyyn. Mielestäni hallituksen työ on
sujunut koronakaudesta huolimatta hyvässä hengessä.”
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PUHEENJOHTAJA 2023-2025
Lisäksi kiinnostusta puheenjohtajan tehtävään on ilmaissut
Harri Jantunen.
Harri Jantunen,
Helsingin Latu ja Polku ry
Osaaminen:
● talousjuridiikka
● järjestötoiminta
● poliittinen
● vaikuttaminen
● kansainväliset suhteet
● henkilöstöhallinto
● matkailu- tai hotellitoiminta
● tapahtumajärjestäminen
● hankkeet ja projektit
● viestintä
● digitaaliset palvelut

“Haen Suomen Ladun hallituksen PJ:n ja asiantuntijajäsenen paikkaa.
Olen viimeiset 15 vuotta työ- ja vapaaehtoistoimissa ollut luomassa ja
jalkauttamassa useiden vuosien strategioita sekä niiden muutoksia.
Koulutukseni ja työkokemukseni on talous ja juridiikka painotteista.
Pisimmän urani olen tehnyt juuri matkailu- ja hotellitoiminnan parissa.
Tämän lisäksi olen vuosia toiminut kansainvälisellä ja kotimaisella kentällä
poliittisten päättäjien kanssa. Omaan yritys ja yhdistystoiminnan kautta
henkilöstöjohtamis osaamista miltei 20 vuotta. Tämän lisäksi olen
opiskellut urheilu- ja vapaaehtoisjohtamisen sivuaineopinnot Itä-Suomen
Yliopistossa, joka antaa valmiudet juuri liittotason johtamiseen.
Olen toiminut 2000-luvun alusta useissa eri yhdistyksissä monissa eri
tehtävissä. Aina vapaaehtoisesta hallituksen puheenjohtajaksi saakka.
Järjestötoiminta ns. liitto tasolla minulle on tullut tutuksi viimeisen 4
vuoden aikana, kun olen toiminut kansainvälisen polkujuoksuliiton
johtoryhmän jäsenenä.”

Ulkoile | Osallistu | Vaikuta

HALLITUKSEN JÄSEN 2023-2025
Markku Ilmavirta
Olen ollut mukana Suomen Ladun järjestötason toiminnassa
(hallitus, työryhmätyö)

Markku Ilmavirta,
Pellon Latu ja Polku

“Olen Markku Ilmavirta, 67-vuotias Torniossa syntynyt pellolainen.
Töitä tein lähes 40 vuotta Alkossa, 25 vuotta myymäläpäällikkönä.
Pellon Latu ja Polku ry:n johtokunnassa olen ollut vuodesta 1984
lähtien, sihteerinä vuodesta 1988 lähtien.
Olen käynyt Suomen Ladun opaskurssit ja sen myötä olen ollut
Kiilopäällä talkoolaisena viikko-oppaana kahdeksana vuonna sekä
kouluttajana Akumajan retkeilykursseilla kolme kertaa.
Pellon kunnanvaltuutettuna olin kolme kautta ja kunnan
tarkastuslautakunnassa viisi kautta. Tällä hetkellä kuulun Pellon
kunnan ulkoilureittitoimikuntaan. Muita harrastuksia ovat mm.
hiihto, tanssi, lentopallo, marjastus ja Lions-toiminta. Perheeseen
kuuluu vaimo (latuyhdistystoiminnassa vahvasti mukana) ja yksi
tytär, jolla on miehensä kanssa kolme lasta.
Olen ollut Suomen Ladun hallituksessa syksystä 2018 alkaen ja olen
valmis jatkokaudelle. ”

Osaaminen:
● talous
● järjestötoiminta
● poliittinen vaikuttaminen
● henkilöstöhallinto
● tapahtumajärjestäminen
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HALLITUKSEN JÄSEN 2023-2025
Aija Laukkanen
Minulle luonto ja luonnossa liikkuminen on voimavara, joka
voimaannuttaa arjessa ja toimii juhlien paikkana. Olen jo lapsena
saanut retkeilyperimän saarissa ja vesillä oloon. Vanhempana
kutsui sitten luontopolut.
Töitä olen tehnyt matkailun saralla yli 30 vuotta. Kehittänyt
tuotteita, markkinoinut ja myynyt, siitä muodostuu nykyinenkin
työni Vuokatin Matkailukeskus Oy toimitusjohtajana.
Työssäni käytän strategista suunnittelua ja strategioiden
jalkauttamista ehdottomana työkaluna, jolla päästään
pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti kehittämään alueellista
matkailua.
Yhdistystoiminnassa olen aina ollut innolla mukana, siitä kertoo
työosuuteni valtakunnallisessa Suomen matkailuorganisaatioiden
yhdistyksessä SUOMA ry, jossa olin mukana tiiviisti
puheenjohtajana, toiminnanjohtajana ja hallituksen
taloussihteerinä 17 vuotta.
Mielelläni antaisin osaamiseni Suomen Latu ry hallitus
työskentelyssä käyttöön ja olisin tiimin jäsenenä viemässä
luonnossa liikkumisen voimaannuttavaa sanomaa eteenpäin

Osaaminen:
● talous
● järjestötoiminta
● poliittinen vaikuttaminen
● kansainväliset suhteet
● matkailu- tai hotellitoiminta
● tapahtumajärjestäminen
● hankkeet ja projektit
● viestintä
● digitaaliset palvelut

Aija Laukkanen
Jäsenenä:
Vuokatin Latu ry, Sotkamo
Olavin Retkeilijät, Savonlinna
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HALLITUKSEN JÄSEN 2023-2025
Harri Jantunen
Olen ollut mukana Suomen Ladun järjestötason toiminnassa
(työryhmätyö)

Harri Jantunen,
Helsingin Latu ja Polku

“Haen Suomen Ladun hallituksen PJ:n ja asiantuntijajäsenen paikkaa.
Olen viimeiset 15 vuotta työ- ja vapaaehtoistoimissa ollut luomassa ja
jalkauttamassa useiden vuosien strategioita sekä niiden muutoksia. Koulutukseni ja
työkokemukseni on talous ja juridiikka painotteista.
Pisimmän urani olen tehnyt juuri matkailu- ja hotellitoiminnan parissa. Tämän lisäksi
olen vuosia toiminut kansainvälisellä ja kotimaisella kentällä poliittisten päättäjien
kanssa. Omaan yritys ja yhdistystoiminnan kautta henkilöstöjohtamis osaamista
miltei 20 vuotta. Tämän lisäksi olen opiskellut urheilu- ja vapaaehtoisjohtamisen
sivuaineopinnot Itä-Suomen Yliopistossa, joka antaa valmiudet juuri liittotason
johtamiseen.
Olen toiminut 2000-luvun alusta useissa eri yhdistyksissä monissa eri tehtävissä. Aina
vapaaehtoisesta hallituksen puheenjohtajaksi saakka. Järjestötoiminta ns. liitto
tasolla minulle on tullut tutuksi viimeisen 4 vuoden aikana, kun olen toiminut
kansainvälisen polkujuoksuliiton johtoryhmän jäsenenä.”

Osaaminen:
● talous
● juridiikka
● järjestötoiminta
● poliittinen vaikuttaminen
● kansainväliset suhteet
● henkilöstöhallinto
● matkailu- tai hotellitoiminta
● tapahtumajärjestäminen
● hankkeet ja projektit
● viestintä
● digitaaliset palvelut
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HALLITUKSEN JÄSEN 2023-2025
Jorma Tahvanainen
Olen ollut mukana Suomen Ladun järjestötason toiminnassa
(hallitus, työryhmätyö)

Jorma Tahvanainen,
Vammalan Retkeilijät

“Olen ollut SL:n hallituksessa kohta kolme vuotta, joista pian kaksi vuotta
työvaliokunnassa, jonka hallitus valitsee keskuudestaan.
Olen eläkkeellä, nykyisin olen yrittäjä, yritysmaailma on tuttu. Pystyn käyttämään aikaani
hallituksen ja työvaliokunnan tehtäviin. Työvaliokunta valmistelee asioita hallituksen
kokouksiin.
Olen mukana mtb-työryhmässä. Kouluttajana olen sekä mtb- alkeisohjaaja- että
eräoppaan peruskursseilla.
Lounais-Suomen latualueen aluetyöryhmässä olen hallituksen edustajana ja osallistun
aktiivisesti aluetoimintaan. Tavatessani latulaisia kuuntelen heidän mielipiteitään ja
toiveitaan. Tarvittaessa välitän esille tulleita asioita Suomen Ladulle.
Tunnen Kiilopään asioita melko hyvin. Olen ollut sekä talkoolaisena, työtekijänä että
viikko-oppaana.
Olen työskennellyt yli 10 vuoden ajan maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten kanssa. Olisi
tärkeää saada heidät mukaan toimintaamme. Oppisimme ymmärtämään toistemme
tapoja ja kulttuuria. Ennakkoluulot poistuu, suvaitsevaisuus tilalle.”

Osaaminen:
● järjestötoiminta
● tapahtumajärjestäminen
● hankkeet ja projektit
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3) Hyväksytään toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2023

4) Mahdollinen suorajäsenyys Suomen
Latuun?

➢ Järjestön kevätkokouksessa 2022 käynnistyi keskustelu suorajäsenyyden
mahdollisestamisesta Suomen Ladussa. Brändikyselyn perusteella
tiedämme, että merkittävä osa suomalaisista olisi valmiita liittymään
Suomen Latuun. Jäsenpotentiaali on jopa 500.000 uutta jäsentä.
➢ Suomen Ladun säännöt mahdollistavat suorajäsenyyden jo nyt.
Suorajäsenyyden hinta on 52e ja tällä hetkellä suorajäseniä on 26 henkilöä.
➢ Merkittävä jäsenmäärän kasvu lisää valtakunnallista vaikuttavuutta ja tuo
merkittävästi lisäresurssia toimintaan. Suorajäsenyyden kautta saatava
taloudellinen hyöty kohdennetaan kaikille jäsenyhdistyksille niiden koosta
riippumatta. Taloudellisesti voittajia ovat kaikki jäsenyhdistykset jäsenten
kokonaismäärän
kasvaessa.
➢ Päätösesitys: Tarjotaan olemassa olevien sääntöjemme mukaisesti
mahdollisuutta liittyä suoraan järjestömme suorajäseneksi.
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JÄRJESTÖN KOKOUS HELSINGISSÄ:
KOKOUKSESSA KESKUSTELTAVIA ASIOITA
1) Järjestömme nimi tulevaisuudessa
2) Uusi 3+12kk -malli
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Keskustelu järjestömme nimestä
tulevaisuudessa on alkanut ja hallitus on
tehnyt asiasta päätöksen.

Suomen Ladun hallituksen päätösesitykset
järjestön kokoukselle nimenmuutoksesta
Hallituksen päätös: Järjestömme nimen muuttamista ehdotetaan
järjestön kokouksille muutettavaksi nimeksi Suomen Ulkoilu ry.
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
reilusti ennen päätöksentekoa. Nyt vasta avataan keskustelu!
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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 Latu nimeä.
Suomen Latu tarkoittaa ulkoilua ja siksi meillä on kaksi
valtakunnallista tapahtumaa, joissa ulkoilu-sana on esillä.
Lisäksi esittelyissä korostamme olevamme ulkoilujärjestö.
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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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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, jossa
korostuu myös vaikuttaminen ja edunvalvonta.
Suomen Latu -nimenä ei palvele parhaalla mahdollisella tavalla nykyistä
visiotamme ja perustehtäväämme. Nimen väärinymmärrys heikentää Suomen
Ladun uskottavuutta ulkoilun monipuolisena toimijana.
● Nimi ei kuvaa jäsentemme ulkoiluharrastuksia eikä nykyisten jäsenyhdistysten
monipuolista ulkoilutoimintaa. Nimi heikentää aikeita liittyä henkilöjäseneksi.
● Nimi heikentää uusien ulkoiluun liittyvien yhdistysten aikeita liittyä Suomen Latuun
● Nimi heikentää uskottavuutta puhua kaiken ulkoilun puolesta tai toimia hankkeiden
hakijana. Nimi ei lisää muiden halua toimia Suomen Ladun yhteistyökumppanina.
● Nimi ei taivu helposti kv. toiminnassa.
Ulkoile | Osallistu | Vaikuta

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, jäsenten kuin
suuren yleisön (ei jäsenien) keskuudessa.
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Järjestömme nimi tulevaisuudessa
➡ Suomen Ladun hallitus on päättänyt pitkien ja monipuolisten selvitysten
jälkeen ehdottaa järjestön kokoukselle, että järjestön nimi muutetaan
kuvaamaan ytimekkäästi ja yksiselitteisesti tämän päivän ja erityisesti
tulevaisuuden toimintaa.
➡ Hallituksen ehdotus uudeksi nimeksi on Suomen Ulkoilu.
➡ Uudesta nimestä ja siihen liittyvistä taustoista järjestettiin webinaari, jonka
tallenne ja materiaalit löydät täältä
koko webinaari: https://vimeo.com/747557022
esitys: https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/media/intra/aineistopankki/jarjeston-kokoukset/nimenmuutos/jarjestomme-nimi-tulevaisuudessa.pdf
lyhyt perustelu A4: https://yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/media/intra/tiedostot/suomen-ladun-nimi-tulevaisuudessa-lyhyet-perustelut-.pdf
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Uusi 3 + 12 kk malli

3 + 12 kk -malli lyhyesti: Nykytila
● Loka-joulukuussa liittyviltä ei peritä kuluvan vuoden jäsenmaksua, vaan
jäsenmaksulasku lähetetään vasta tammikuussa.
● Jäsen saa kuitenkin heti Latu&Polku-lehden, mutta hän ei ole virallinen jäsen
eikä saa muita jäsenetuja. Nämä henkilöt eivät ole mukana tilastoissa, koska
tilastoimme vain maksaneita jäseniä. (Yhdistyksen jäsenmäärä (ja äänimäärä)
määräytyy 1.12. olevan maksaneiden jäsenten mukaan)
vuosi

Liittyi maksutta loppuvuonna

2020

3 979

2021

3 219

Maksoi jäsenmaksun seuraavana vuonna

2 956
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3 + 12 kk -malli lyhyesti: Muutos
● Uudessa järjestelmässä on mahdollista, että viimeisen vuosineljänneksen
aikana uutena jäsenenä liittyville mahdollistetaan seuraavan vuoden
jäsenmaksun maksaminen välittömästi, niin että jäsenmaksu kattaa 3 + 12 kk
jäsenyyden.
● Jäsenyys astuu voimaan heti.
● Jäsen maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksun ja saa samaan hintaan myös
seuraavan vuoden jäsenyyden (eli 3 + 12 kk).
● Mikäli jäsenyhdistys korottaa jäsenmaksuaan seuraavalle vuodelle, jää korotus
loppuvuonna liittyneiden osalta saamatta. Toisaalta yhdistys saa jäsenmaksun
heti, eikä synny riskiä siitä, että loppuvuonna ilmaiseksi liittyneet eivät maksaisi
seuraavan vuoden jäsenmaksua.
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3 + 12 kk -malli lyhyesti: Mitä seuraavaksi?
● Uusi malli voidaan toteuttaa jäsenyhdistyskohtaisesti.
● Mallin käyttöönotto edellyttää päätöstä sekä Suomen Ladulta että
jäsenyhdistyksiltä.
● Menettely tulisi käyttöön aikaisintaan syksyllä 2023 ja koskisi vuoden 2024
jäsenmaksuja.
● Jäsenyhdistysten on hyvä valmistautua päätöksentekoon joko syyskokouksissa
2022 tai kevätkokouksissa 2023.
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ALUETOIMINNASTA 2023

Mitä aluetoiminta on? Miksi se on tärkeää?
- Vapaaehtoisuutta, osallistumista, edunvalvontaa
- Vertaistukea
- puheenjohtajapäivät, kummiyhdistystoiminta, yhteiset
tapahtumat, aluetyöryhmä
- Tiedonvälitystä ajankohtaisista aiheista
- uutiskirje, FB-sivu, mitä muuta?
- Yhteisten koulutusten järjestämistä
- Aluekokous ja aluepalaverit järjestönkokousten yhteydessä
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Aluetoiminnan ohjeet
Askelmerkit aluetoimintaan
-alueen toimintasuunnitelma
-alueen budjetti (Aluerahan käyttö)
Aluekokouksen järjestäjän ohje
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Koulutuksia omalla alueella: Uusimaa
UUSIMAA
Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi
21.1. Vantaa
Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakoulutus
22.2. Helsinki
Luonto toimintaympäristönä -koulutus
4.4. Vantaa
Metsämörriohjaajan peruskurssi
15.-16.4. Helsinki
Frisbeegolfin ohjaajakurssi
6.-7.5. Järvenpää
Melonnan ohjaajakurssi
30.6.-2.7. Nurmijärvi
Polkujuoksuvaellus ohjaajille
1.-2.7.Nuuksio
Luonto toimintaympäristönä -koulutus
19.8. Helsinki

Luonnossa kotonaan -peruskurssi
2.-3.9. Helsinki
Polkujuoksun ohjaajakurssi
2.9. Helsinki
Metsämörri esiopetuksessa -teemakurssi
9.9 Helsinki
Metsämörriohjaajan peruskurssi
23.-24.9. Helsinki
Metsänuppuset ja -myttyset -teemakurssi
30.9. Helsinki
Muumien retkeilykoulun ohjaajakurssi
7.10. Helsinki
Tunteet hukassa -metsäseikkailun
ohjaajakoulutus
16.9. Espoo
18.11. Helsinki

Koulutuksia omalla alueella: Lola
LOUNAIS-SUOMI
Rakastu retkeilyyn -ohjaajakurssi 21.1. Turku
Luonnossa kotonaan -peruskurssi 28.-29.4. Kaarina
Muumien retkeilykoulun ohjaajakurssi 13.5. Kaarina
Metsämörriohjaajan peruskurssi 20.-21.5. Kaarina
Maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssi 1.-2.7. Huittinen
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Koulutuksia omalla alueella: Lappi
LAPPI
Polkujuoksun ohjaajakurssi
15.7. Kiilopää
Opaskurssi
4.-12.2. talviosa
15.-23.7. kesäosa
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Koulutuksia omalla alueella: Oulu
OULU
Metsämörriohjaajan peruskurssi 29.-30.4. Oulu
Metsänuppuset ja -myttyset -teemakurssi 6.5. Oulu
Metsämörri esiopetuksessa -teemakurssi 9.5. Oulu
Melonnan ohjaajakurssi 28.-30.7. Kajaani
Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakoulutus 26.8. Oulu
Metsämörriohjaajan peruskurssi 2.-3.9. Oulu
Metsämieli -vertaisvetäjäkoulutus 2.9. Oulu
Rakastu retkeilyyn -ohjaajakurssi 16.9. Kokkola
Luonto toimintaympäristönä -koulutus 14.10. Oulu
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Koulutuksia omalla alueella: Kymi Vuoksi
KYMI-VUOKSI
Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi 28.1. Valkeala
Polkujuoksuvaellus ohjaajille 10.-11.6. Repovesi
Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakoulutus 7.10. Kouvola
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Koulutuksia omalla alueella: Itä-Suomi
ITÄ-SUOMI
Rakastu retkeilyyn -ohjaajakurssi 22.4. Joensuu
Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakoulutus 28.4. Joensuu
Geokätköilyn ohjaajakurssi 29.4. Vuokatti
Luonto toimintaympäristönä -koulutus 4.5. Iisalmi
Metsämörriohjaajan peruskurssi 6.-7.5 Mikkeli
Metsämieli -vertaisvetäjäkoulutus 6.5. Kuopio
Polkujuoksun ohjaajakurssi 13.5. Siilinjärvi
Maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssi 2.-3.9. Pieksämäki
Luonnossa kotonaan -peruskurssi 9.-10.9. Kuopio
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Koulutuksia omalla alueella: Keski-Suomi
KESKI-SUOMI
Muumien hiihtokoulun ohjaajakurssi 14.1. Jyväskylä
Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakoulutus 6.5. Seinäjoki
Metsämörriohjaajan peruskurssi 16.-17.9. Jyväskylä
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Koulutuksia omalla alueella: Häme
HÄME
Tunteet hukassa -metsäseikkailun ohjaajakoulutus 10.3. Hämeenlinna
Rakastu retkeilyyn -ohjaajakurssi 11.3. Hämeenlinna
Polkujuoksun ohjaajakurssi 15.4. Tampere
Metsämieli -vertaisvetäjäkoulutus 15.4. Janakkala
Metsämörri esiopetuksessa -teemakurssi 22.4. Tampere
Sauvakävelyn ohjaajakurssi 22.4. Lahti
Metsänuppuset ja -myttyset -teemakurssi 23.4. Tampere
Maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssi 6.-7.5. Riihimäki
Metsämörriohjaajan peruskurssi 12.-13.8. Tampere
Luonto toimintaympäristönä -koulutus 15.9. Tampere
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