
Suuren turvapaikanhakija-aallon myötä, vuonna 2015, 
osa latuyhdistyksistä halusi tarjota apuaan ja lähteä 
liikuttamaan vastaanottokeskusten asukkaita. Silloisen 
Valo ry:n toimesta tähän oli saatavissa avustustakin. 
Kuluneen parin vuoden aikana toiminta on vakiintunut 
ja löytää uusia muotoja myös Suomen Ladun toimesta. 

Suomen Ladun perustehtävä, visio ja arvot 
Edistämme kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista 
elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina.

Suomen Latu on ulkoilun ja liikunnan puolestapuhuja. 
Tiedämme, että ulkoilulla ja liikunnalla on monia myön-
teisiä ja kiistattomia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin. 
Liikunnan ja ulkoilun lisääminen parantaa elämänlaa-
tua – jaksamme ja voimme paremmin. Suomen Ladun 
toiminta ei jää vain sanoiksi: Suomen Latu ja sen jäsen-
yhdistykset liikuttavat monipuolisesti sekä luonnossa 
että rakennetussa ympäristössä.

Perustehtävämme ”Kaikki löytävät mielekkään tavan 
ulkoilla ja nauttia luonnosta” koskee kaikkia Suomessa 
asuvia ihmisiä.

Ensimmäinen arvomme on, että kaikilla on oikeus ulkoilla. 

Vaikutamme siihen, että kaikilla Suomessa asuvilla on 
oikeus ulkoilla omalla tasollaan, omista lähtökohdistaan, 
yksin tai seurassa, omalla paikkakunnallaan – sukupuo-
leen, ikään, kulttuuritaustaan, terveyteen tai yhteis-
kunnalliseen asemaan katsomatta. Järjestämme kaikille 
sopivia ulkoiluhetkiä ja osallistumme muiden järjestä-
miin tapahtumiin. 

Toiseksi, meillä on vapaus osallistua, tehdä ja vaikuttaa 
juuri sellaisena kuin olemme.

Toiminnassamme merkityksellistä on ihmisten välinen 
kohtaaminen ja yhteistoimintaan osallistumisen vaa-
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MITÄ ON LUONTOKOTOUTTAMINEN?

Luontoavusteinen kotoutuminen on toimintamalli, joka edistää kotoutumista ja kokonaisvaltaista hyvin-
vointia. Toiminnan kautta löydetään uusia tapoja nauttia luontoympäristöstä ja opitaan luontoon liittyviä 
oikeuksia ja velvollisuuksia. Samalla opitaan kieltä, päästään osallisiksi suomalaisesta tapakulttuurista ja 
lisätään eri ryhmien välistä vuorovaikutusta.



liminen. Toimintaamme on halutessa helppo tulla ja 
siinä on helppo olla. Mukavassa ilmapiirissä toimintaan 
voi vaikuttaa omilla teoillaan yhdessä muiden kanssa. 
Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi järjestämme erilaisia 
tapahtumia, osallistumme toisten järjestämiin rientoi-
hin ja muistamme toisiamme. Osallistumisen myötä 
syntyy iloista yhdessä tekemistä, toisten arvostamista 
ja oppimista.

Kolmanneksi, tietomme ja toimintamme ovat kaikille 
avoimia.

Toimintamme on kaikille avointa, ja siihen on helppo 
tulla mukaan. Välitämme tarpeellista tietoa toiminnas-
tamme kiinnostuneille. Avoimuus ilmenee luottamuk-
sena, sitoutumisena ja kunnioituksena toimintaamme 
kohtaan.

Edellä mainitut arvot tukevat siis erinomaisesti paikal-
lisyhdistysten luontokotouttamistoimintoja. Toivomme 
tämän oppaan madaltavan kynnystä entisestään. 

ETENE NÄIN – 
ASKEL KERRALLAAN 

Etsi yhteistyökumppani

Toimintaa toteuttava yhteistyökumppani 
voi olla entuudestaan tuttu ja luotetta-
vaksi havaittu yhdistys tai järjestö, yritys, 
kunta, miksei seurakuntakin. Kahdella 
viimeksi mainitulla on todennäköisesti 
myös käsitys siitä mistä kotoutettavia voi 
löytää, jos paikkakunnalla esimerkiksi ei 
ole vastaanottokeskusta.

Kartoita maahanmuuttajan tai turva-
paikanhakijan toiveet/tarpeet jos 
mahdollista

Saattaa olla, että kaikenlainen, pelkästään 
luonnossa oleskeleminen on jo hyvin ek-
soottista muualta tulevan näkökulmasta. 
On kuitenkin huomaavaista olla kiinnostu-
nut kotoutettavan ajatuksista ja tunteista. 
Tiedustella minne hän haluaisi mennä, 
mikä häntä kiinnostaa. Miten tai missä 
hän liikkui luonnossa kotiseudullaan.

Aloita pienesti/yksinkertaisesti ja iloitse 
yhdestäkin osallistujasta

Etenkin suurissa vastaanottokeskuksissa 
eivät viestit aina kulje. Ilmoitustaulujen 
lappujen paljouteen yksittäinen viesti 
saattaa helposti hukkua. Hyvään alkuun 
voikin päästä, viemällä vaikka yksikin per-
he lähipuistoon tai luontopolulle. Seuraa-
valla kerralla viesti on kiirinyt ja retkelle 
lähtijöitä saattaa olla useampia. Monilla 
paikkakunnilla etenkin samoista maista 
kotoisin olevat tuntevat toisensa vaikkei 
vastaanottokeskusta olisikaan.

© Suomen Latu 2018
Kuvat: Aleksandra Riki, Reijo Huuskonen ja 
Mauri Pitkänen



Vaasan Latu
Vaasan Latu oli kolmena päivänä mukana opettamassa 
polkupyörällä ajoa yläasteikäisille maahanmuuttaja-
lapsille Vöyrinkaupungin koulussa.

Osallistujat olivat 14-16 vuotiaita, joista jotkut eivät 
olleet koskaan ajaneet polkupyörällä. Liikenneturva 
kertoi liikenteeseen liittyvistä kuvioista ja neuvoi oikea-
oppisen kypärän kiinnityksen ja käytön. Vaasalaisilta 
pyöräliikkeiltä saatiin pyöriä lainaksi. Projektista vastasi 
Vaasan kaupunki. Kurssia käytiin kolmen koulupäivän 
ajan tunnin päivässä.

Maahanmuuttajalasten opettaminen onnistui lähes 
täydellisesti. Netistä poimitut ohjeet olivat erittäin 
käyttökelpoisia. Istuimet säädettiin niin matalalle, 
että opettelijoiden jalat ulottuivat maahan. Sitten 
vain töpötellen mentiin eteenpäin, lisättiin vauhtia ja 
kokeiltiin tasapainoa loivalla mäkialueella. Polkeminen 
alkoi hoiperrellen sujua yhä varmemmin. Kolmantena 
päivänä iloiset pyöräilijät kiersivät pelikenttää kilpaillen 
ja nautiskellen uudesta taidosta.

Hyvinkään Latu  
Hyvinkään Ladussa haluttiin lievittää hädänalaisten 
sopeutumista vastaanottokeskusten vapaaehtoisina 
auttajina. Tuntui luonnolliselta, että opastamme haluk-
kaita hyvinkääläisissä upeissa maisemissa. Muutamia 
retkiä tehtiinkin milloin pienemmällä, milloin isommalla 
porukalla.

Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Piilolammen 
eteläpään nuotiopaikka herätti ihastuneita huudah-
duksia, kun vesi alkoi kimmeltää puiden lomasta. Eväät 
maistuivat nais- ja tyttövaltaiselle joukolle.

Kiiskilammella käytiin muutaman hengen vahvuudella. 
Alkukesän vehreys ympäröi ja hoiti stressaantuneita 
mieliä. Darin kieltä taitava hyvinkääläinen palveli kuun-
telu- ja keskusteluapuna.

Ladun majan laavun ympärys sai elokuulla värikästä 
pohjustusta, kun retkijoukko levitti mattoja hiekan 
päälle ja kulttuuriseen tapaan istui ringissä tarjoilusta 
nauttien. Sillä aikaa kun kaksi taitavaa afgaanikokkia 

JÄSENYHDISTYSTEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ



Kaikki säntäsivat innolla osallistumaan, talkooväki avusti 
sovittamaan monoja ja valitsemaan sopivia suksia tai 
lumikenkiä. Hauskaa oli vaikka nurin mentiin aina muu-
taman suksenmitan jälkeen. Auttajat tukivat vieressä 
ja nostelivat kaatuneita pystyyn. Välillä vaihdettiin 
hiihto- ja kenkäilyvuoroja, lämmiteltiin nuotion äärellä 
ja seurusteltiin kaikki yhdessä vaikka selkokieltä käsillä 
puhuen.  

Onnistunut hiihtoiltapäivä ja osallistujista latulaisiin 
tarttunut innostus johti pian eteenpäin. Kesän alussa 
järjestimme kotoutujille ”mökki-iltapäivän” Tiirismaan 
Ladun majalla Vesijärven rannalla. Toinen ryhmä kurssi-
laisia tutustutettiin suomalaiseen kesäulkoiluun. Tarjolla 
oli monenlaista harrastetta: talkoolaisten ohjauksessa 
pääsi kokeilemaan tikanheittoa, mölkkyä, sauvakävelyä, 
geokätköilyä ja jopa kirkkovenesoutua. 

Maahanmuuttajien iloisuus, avoimuus ja välittömyys 
tekivät meihin latulaisiin suuren vaikutuksen, joten ko-
kemus oli meille itsellemme todella positiivinen! Suo-
sittelemme muillekin yhdistyksille vastaavaa. Kotoutu-
miskoulutuksen opiskelijoilla on koulun vakuutukset ja 
he pärjäävät vähäiselläkin suomenkielentaidolla, joten 
ainakaan siksi yhteistyötä ei kannata pelätä. Lisäksi on 
kiva tuottaa iloa ja ehkä positiivisia näköalojakin aivan 
uusille ihmisille – samalla se on tervetullutta vaihtelua 
tavanomaiseen latutoimintaan ja talkoopuurtamiseen. 
Vapaaehtoistoiminnassa kannustavaa on ollut runsas 
palaute, jota Tiirismaan Latu on saanut eri tahoilta 
vielä kuukausienkin päästä. 

valmisti lammas/nauta-vihannesvartaita, muut kävi-
vät kääntymässä Kypärälammella. Kebabien valmistus 
hiilien päällä oli selvästi miesten hanskassa. 

Kesän lopulla muutama mies oli valmis sieniretkelle. 
Kesä ei ollut paras mahdollinen saaliin kannalta, vaikka-
kin joku viestitti aiemmin mahtavista kanttarelli-
saaliista. Jotakin kertyi kuitenkin jokaisen koriin, ja 
herkkutateista ja muista sienistä tuli oiva leivänpäällys.

Tiirismaan Latu
Idea maahanmuuttajien hiihdättämisestä syntyi hiihto-
lenkillä parisen vuotta sitten. Saimme tietää maahan-
muuttajien kotouttamiskoulutuksesta ja laitoimme 
Koulutuskeskus Salpaukseen opettajalle kyselyn, olisiko 
kurssilaisilla kiinnostusta tutustua talveen ja suomalai-
siin ulkoiluharrastuksiin ihan käytännön toimissa. 

Olimme varautuneet noin kymmeneen vieraaseen, 
mutta tarjoamaamme ”mamu-hiihtoon” kertyikin 
hetkessä 50 ilmoittautunutta! Paikaksi valitsimme 
Hollolan Varrassuon, missä on tasainen ja helppo latu ja 
ympärillä kauniit talvimaisemat.  Omien välineidemme 
lisäksi yhteistyökumppanimme Startex lainasi ison läjän 
Karhun suksia ja monoja. Hollolan liikuntatoimi ajoi 
latukoneella meille sopivan harjoittelualueen. 

Saimme vieraiksemme jo jonkin aikaa Suomessa 
asuneita ja myös hiljattain maahan saapuneita – niin 
eurooppalaisia, aasialaisia, afrikkalaisia kuin amerikka-
laisiakin, kaikenikäisiä miehiä ja naisia. Juuri kukaan ei 
ollut aiemmin päässyt kokeilemaan hiihtämistä ja suu-
rimmalle osalle jo pelkkä talviluonnossa ja lumihangessa 
liikkuminen oli vielä uusi kokemus. 

LISÄTIETOA 

Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin - Ideapaketti 
yhdistystoiminnan kehittäjälle 

Nature-based integration - Nordic Experiences and 
examples 

Vihreä Veräjä valmentaa vapaaehtoisia lasten ja ikäänty-
neiden luontoharrastuskummeiksi, kouluttaa sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen työntekijöitä Green Care -toimintaan 
ja antaa starttiapua luontoavusteisen toiminnan aloitta-
miseen. 

https://www.ok-sivis.fi/media/hanke-materiaalit/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-2016.pdf 
https://www.ok-sivis.fi/media/hanke-materiaalit/uudet-suomalaiset-mukaan-yhdistyksiin-ideapaketti-2016.pdf 
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1099117/FULLTEXT01.pdf
https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1099117/FULLTEXT01.pdf
http://www.vihreaveraja.fi

