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Sydänliiton ja Suomen Ladun Tapahtumavinkit 2020  
kokoaa yhteen koko vuoden yhteistyökampanjamme. 
Tästä lehtisestä löydätte perustietoa kampanjoista sekä 
ideoita niiden toteuttamiseen. Poimikaa käyttöönne myös 
lehtisen tapahtumakohtaiset Sydänmerkin reseptit. 

Kootkaa yhdistystenne toimijat yhteen ja toteuttakaa 
valitsemanne tapahtumat yhteistyössä. Yhteistyössä 
on voimaa, yhteinen tapahtuma on vaikuttavuudeltaan 
moninkertainen. Jos yhteistyö ei ole mahdollista, voitte 
toteuttaa tapahtumia myös itsenäisesti tai muiden yhteis
työkumppaneiden kanssa.

Vinkit yhteistyölle 
vuodeksi 2020

Tavoitteena on,  
että yhä useammalla 
paikkakunnalla järjes
tetään yhdistystemme  
itsensä kokoisia  
yhteistyö tapahtumia.

Sydänliiton ja Suomen Ladun yhteistyö jatkuu myös  
vuonna 2020. Järjestöjemme välinen yhteistyö on ollut  
menestystarina. Se on tuonut iloa ja hyötyä latu ja sydän
yhdistyksille ja niiden jäsenille sekä kaikille yhteisiin tapah
tumiin osallistuneille. 

Olemme saaneet nauttia upeista yhteisistä hetkistä, joissa 
ihmiset ovat tutustuneet toisiinsa, liikkuneet yhdessä ja 
jakaneet tietoa terveellisistä elintavoista.

Vuoden 2020 tavoitteena on, että yhä useammalla paikka
kunnalla järjestetään yhdistystemme itsensä kokoisia pieniä 
tai suuria yhteistyötapahtumia. Ne voivat olla hetkiä lumi
ukkojen parissa, retkeilyä Sydänviikolla ja pyöräilyä Unel
mien liikuntapäivänä tai seikkailua nukkumalla yö ulkona.

Mukavia hetkiä yhteisiin tapahtumiin ja niiden järjestelyihin!

Eki Karlsson Tuija Brax 
toiminnanjohtaja pääsihteeri 
Suomen Latu Sydänliitto

Iloa, liikuntaa ja terveellisiä elintapoja  
yhdessä jo kolmatta vuotta
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Löydä oma tapasi ulkoilla – rakenna lumiukko! Jo viime 
vuonna suuren suosion saavuttanut #UlkonaKuinLumiukko 
kampanja innostaa ulkoilemaan myös talvella. Mikä onkaan 
mukavampi tapa kuin ulkoilla koko perheen voimin ja raken
taa ilosta ja positiivisuudesta viestiviä lumiukkoja! Lumi
ukkojen rakentaminen on liikuntaa parhaimmillaan; hauskaa 
ja aktivoivaa. Samalla tulee ulkoiltua – ihan huomaamatta!

Suomen Latu ja Sydänliitto haastavat jäsenyhdistyksensä 
mukaan lumiukkotalkoisiin. Tavoitteenamme on yhteis
voimin rakentaa talven aikana yli 10 000 lumiukkoa ja saada 
sitä kautta yli 70 000 ihmistä ulkoilemaan ja hyödyntämään 
Suomen monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia.

Lämmikettä lumiukoille!  
Lumileikeissä lapaset voi  
kastua ja vilukin yllättää.  
Silloin maistuu kaikille  
kuuma kaakao. Aikuisille se  
tarjotaan chilillä terästettynä.  
Katso ohje: sydanmerkki.fi/ 
resepti/chilikaakao/

Tavoitteenamme on yhteis
voimin rakentaa talven  
aikana yli 10 000 lumiukkoa  
ja saada sitä kautta yli 70 000 
ihmistä ulkoilemaan.

Tapahtuman järjestäjä saa Suomen Ladulta maksuttoman 
materiaalipaketin, joka sisältää lumiukon tekoohjeet  
pakkaslumesta, muotteja ja muuta rekvisiittaa. Lisäksi 
voitte hyödyntää valmiita tapahtumien markkinointi 
pohjia, joita Suomen Latu on tuottanut järjestäjille.

Voitte järjestää Ulkona kuin lumiukko tapahtumia yhteis
työssä paikallisyhdistysten kesken tai laajemmalla yhteis
työllä esimerkiksi koulun, kunnan tai muiden yhdistysten 
kanssa. Lumiukkoja voi rakentaa myös jonkin toisen 
tapahtuman yhteydessä, se ei vaadi välttämättä omaa 
erillistä tapahtumaa. Tällöinkin on mahdollista hyödyntää 
Suomen Ladun ilmaista materiaalipakettia. 

Lisätietoa kampanjasta, vinkkejä tapahtuman järjestä
miseen ja kampanjamateriaalien tilauslomake löytyy 
osoitteesta suomenlatu.fi/lumiukko

Tervetuloa lumiukkojen maailmaan!

Ulkona kuin lumiukko 1.2.–8.3.

Ruokaisan lämmikkeen  
voi ottaa mukaan myös  
termospullossa. Kokeile  

maukasta kurpitsakeittoa:  
sydanmerkki.fi/resepti/ 
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Keväinen sydänterveyden teemaviikko kannustaa liikku
maan, syömään terveellisesti ja huolehtimaan mielen 
hyvinvoinnista sydämen terveyden hyväksi. Sydänviikolla 
huomaa, mikä omissa elintavoissa on jo hyvin ja mitä 
pientä voisi ehkä muuttaa.

Sydänliitto ja Suomen Latu valitsivat vuoden 2020 Sydän
viikon teemaksi retkeilyn. Teema tarjoaa jäsenyhdistyksille 
monipuoliset mahdollisuudet jatkaa vuosien 2018 ja 2019 
menestyksekästä yhteistyötä. Sydänliiton ja Suomen  
Ladun jäsenyhdistysten yhteistyöllä on toteutettu jo yli 
100 Sydänviikon tapahtumaa. 

Sydänviikko huipentuu Unelmien liikuntapäivään, joka 
on kaikenlaisen liikkumisen kokeilu ja pop up päivä. 
Valtakunnallinen liikuntapäivä rakentuu ihmisten omille 
ideoille, kokeiluille ja yhdessä tekemiselle. Innostamme 
paikallisyhdistyksiä järjestämään retkeilyn lisäksi  
erilaisia pyöräilytapahtumia Unelmien liikuntapäivänä.  
unelmienliikuntapaiva.fi 

Lähdetään retkelle luontoon. Pyöräillään läheiseen met
sään, puistoon tai nuotiopaikalle retkeilemään, lähdetään 
poluille tai veden äärelle. Luonnolla on ihmeellisiä voimia. 
Se vähentää tutkitusti stressiä ja alentaa verenpainetta. 
Liikkuminen erilaisissa maastoissa parantaa kuntoa ja 
tasapainoa, vaativammassa maastossa myös lihasvoima 
lisääntyy. Luonnossa liikkuminen tukee sydänterveyttä  
ja pitää elimistön vireänä. 

Kutsu kaveri mukaan retkelle. Vaihtakaa viimeiset kuu
lumiset luonnossa liikkuen. Retkellä voi myös tutustua 
uusiin ihmisiin. Yhdessä retkeily ja pyöräily on innostavaa. 

Sydänviikko 3.–10.5.  
ja Unelmien liikuntapäivä 10.5.

PAIKALLISYHDISTYSTEN YHTEINEN ALOITUS 

Tavatkaa, keskustelkaa ja suunnitelkaa Sydänviikko  
ja Unelmien liikuntapäivä yhdessä. Minkälaiseen  
yhteistyöhön haluatte lähteä, kuinka paljon voitte  
tähän panostaa ja minkälaisia sisältöjä haluatte sydän
terveyden teemaviikkoonne, sen retkitapahtumaan  
ja Unelmien liikuntapäivään kuuluvan? Minkälainen  
tapahtuma sopisi juuri teille? Mitkä muut tahot voisivat 
olla tukena ja resurssina tapahtumassa?

SUUNNITELLAAN YHDESSÄ

Sydänviikon ja Unelmien liikuntapäivän suunnittelu 
kannattaa käynnistää mahdollisimman pian. Ensimmäinen 
kontakti mahdollisiin yhteistyötahoihin kannattaa ottaa 
viimeistään tammikuussa.

Ensimmäisessä sydän ja latuyhdistyksen tapaamisessa 
on hyvä käydä tämän lehtisen sisältö vinkkeineen läpi 
sekä keskustella, mikä olisi juuri teitä inspiroiva ja resurs
seihinne istuva kokonaisuus. Kun ajatus kokonaisuudesta 
alkaa muodostua, kannattaa ideat ja suunnitelmat koota 
yhteiseen muistioon. 

Luokaa yhteinen suunnitelma, joka sisältää aikataulun 
sekä vastuuhenkilöt eri tehtäville. Sopikaa riittävä määrä 
väliaikatapaamisia ennen Sydänviikkoa ja Unelmien  
liikuntapäivää. Käykää niissä yhdessä läpi, mitä on tehty, 
miten asiat etenevät ja mitä pitää vielä tehdä. Kutsukaa 
mahdollisia kumppaneita mukaan tapaamisiin, joissa 
käsittelette heitä koskevia asioita. 

Nuotio voi olla iso retkielämys.  
Se on lämmönlähde ja toimii  
apuna ruuan valmistuksessa.  
Tulen katselu rauhoittaa  
ja rentouttaa. Mikäli innostutte  
nuotion tekemisestä,  
turvallisuudesta huolehtiminen  
on erityisen tärkeää.

Kuva: Suom
en Latu

Lähdetään retkelle luontoon.  
Pyöräillään läheiseen metsään, 
puistoon tai nuotiopaikalle  
retkeilemään, lähdetään  
poluille tai veden äärelle. 
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YHTEINEN RETKI – SUUNNITELMAT TARKENTUVAT

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ovat sovittuina jo ajan
kohta, paikka ja muut perusasiat. Tämän jälkeen voidaan 
keskittyä seuraavien asioiden suunnitteluun:

• retken lähtöpaikka, reitti ja ajankäyttö
• ohjelma retken aikana
• oppaat ja ohjaajat
• opasteet
• turvallisuus ja vakuutukset
• tulentekomahdollisuus ja luvat
• varusteet säävaraus huomioiden
• ohjeet ja ennakkotiedot osallistujille
• tiedotus ja markkinointi
• jäsen ja varainhankinnan rooli tapahtumassa

KETKÄ MUKAAN YHTEISTYÖHÖN?

Mahdollisia yhteistyötahoja on monia. Ottakaa heidät 
mukaan suunnitteluun riittävän ajoissa. Kaupungin tai 
kunnan liikunta tai vapaaaikatoimi tuntee alueenne  
retkikohteiksi sopivat paikat, valmiit polut ja reitit.  
Se voi tarjota apunsa Sydänviikon ja Unelmien liikunta
päivän tapahtumille. Entäpä lähtisikö paikallinen retkeily 
yrittäjä tai ruokakauppa mukaan tapahtumaanne?  
Entä partiolaiset, paikallinen urheiluseura tai liike?

ENTÄ MUKAAN RETKELLE?

Päättäkää yhdessä, ketkä kaikki haluatte kutsua mukaan 
retkelle. Unelmien liikuntapäivän teeman mukaisesti  
kannustakaa osallistujia kutsumaan kaveri mukaan. 

Unelmien liikuntapäivä on myös äitienpäivä. Tässä on 
mahdollisuus tarjota äideille ja heidän kavereilleen  
unohtumaton liikunnallinen juhlapäivä retkeilyn parissa. 
Jos sunnuntai ei tunnu sopivalta päivältä, niin tapahtuman 
voi ennakoiden järjestää jo lauantaina.

RETKEN PARAS HETKI 

Eväät varmistavat retken onnistumisen. Evästaukoja  
on retken aikana mahdollista pitää useampia, vaikkapa 
nuotion äärellä. Retkeily ja raitis ilma parantavat ruoka
halua ja toimivat myös parhaina mausteina.

Retkiruokaan vaihtelua kaipaavan kannattaa tehdä etu
käteisvalmisteluita jo kotona. Nuotiolla voi valmistaa niin 
tikkupullaa kuin pannuleipääkin, kun taikina on valmiina 
rasiassa.
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Muista ruokien säilytys:  
kylmä kylmänä, kuuma  
kuumana. Pakastettu  
mehutölkki tai muu jäinen  
juomapullo pitää retkiruoat  
kylminä pitkään. Retkieväs- 
ohjeita: sydanmerkki.fi/ 
retkievasohjeet

Kokeile näitä! Lämmitä valmiit  
täytetyt leivät tai wrapit folio-
nyytissä nuotiolla. / Tuo valmis 
lettu taikina kätevästi mukana  
muovipullossa tai maitopurkissa. /  
Ota mukaan naposteltavaa kuten 
välipalapatukoita, juuressipsejä  
tai paahdettuja papuja.

Poks! Naposteluvinkki!  
Jos iltanuotiolla haluaa  
napostella muutakin kuin  
makkaraa, on popcorneja 
helppo valmistaa myös retki-
olosuhteissa trangialla.  
Kokeile mausteeksi suolan  
asemesta savupaprikaa, 
valkosipuli jauhetta tai makean 
ystäville kanelisokeria.  
Sekoita paperipussissa ja nauti. 
Katso ohje: sydanmerkki.fi/ 
resepti/popcornit-trangialla
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TUKEA RETKEN SUUNNITTELUUN

Onnistuneen retkitapahtuman voi järjestää pienilläkin  
resursseilla. Retken tärkein anti on liikkuminen, eväiden  
syöminen ja luonnosta nauttiminen. Retki voi koostua  
monenlaisista sisällöistä tai sen voi rakentaa tietyn  
teeman ympärille. 

ESIMERKKI RETKEN RUNGOSTA:

• lämmin tervetulotoivotus 
• toimijoiden esittely
• jokamiehenoikeuksien kertaaminen
• ohjelman esittely (aikataulu, tauot, ruokailu, muu toiminta)
• mars matkaan
• yhteinen lopetus ja palautteet sekä kiitokset

OHJELMAA JA TEEMAVINKKEJÄ RETKELLE

Sydänviikon retkellä kannattaa huomioida satokauden  
kasvikset. Retken lomassa on mielekästä tutustua touko
kuun kasviksiin kuten nokkoseen ja ruokakasvina vähem
män tunnettuun voikukkaan. Jakakaa vinkkejä ja ideoita 
niiden ja muiden kasvisten hyödyntämiseen keittiössä  
ja retkieväinä. Retkellä poimituista kasviksista voi tehdä 
kotona uudenlaista, terveellistä ja maistuvaa ruokaa Sydän
merkin reseptien mukaan. 

Yhdeksi retkiohjelmaksi voitte valita liikunnallisen pelin  
tai leikin. Luontobingon pelaaminen tuo retkeen kuin  
huomaamatta lisäaskelia. Samalla voi havainnoida luontoa 
ja sen heräämistä Ihmiskameraleikin avulla. Luontoa voi 
käyttää myös kuntosalina.

Luonto on hyvä paikka mielen rentoutumiselle. Mindfulness 
harjoitus vie ajatukset omaan kehoon ja pois ympäristön 
hälystä. Voitte valita lyhyen tai pidemmän harjoituksen  
riippuen retken muusta ohjelmasta.

Yksi keväisen retken teemoista voi olla linnut ja niiden 
havainnointi. Retken voi toteuttaa lintuja harrastaneen ret
keilijän johdolla. Kiehtovia ja hauskoja elämyksiä saa myös 
aloittelijaporukassa yhdessä lintuja tarkkaillen ja tunnistaen. 

Ulkona liikkuminen on tärkeää, olipa retken maasto, reitti, 
ohjelma tai teema mikä hyvänsä. Yhtä tärkeää on pysähtyä 
katselemaan, kuuntelemaan ja aistimaan luontoa.

Tarkemmat vinkit retkiohjelmien toteutukseen julkaistaan 
hyvissä ajoin ennen Sydänviikkoa ohjelmakortteina.  
Sydänyhdistykset löytävät ne Sydänliiton mediapankista  
sydanliitto.kuvat.fi ja Suomen Ladun jäsenyhdistykset  
sivulta suomenlatu.fi/unelmienliikuntapaiva 

Retkivinkkejä löydätte  
myös juuri uudistetusta  

Retkeilyn ABC:stä:  
luontoon.fi/retkeilynabc Ku
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Suomen Ladun jäsenyhdistykset ja sydänyhdistykset  
voivat toteuttaa Unelmien liikuntapäivän tapahtumia  
yhteistyössä, itsenäisesti tai muiden toimijoiden kanssa. 

Unelmien liikuntapäivän suunnittelussa voitte hyödyn
tää edellä olevia retkeilyvinkkejä tai toteuttaa pyöräily
tapahtuman. Suomen Latu tukee sekä retki että pyöräily
tapahtumia erillisellä materiaalipaketilla ja monipuolisella 
asiantuntijatuella. 

PYÖRÄLLÄ PÄÄSEE MINNE VAIN 

Voitte toteuttaa retken myös pyörällä. Se voi olla vaikkapa 
perheretki pyöräteitä pitkin lähimetsään tai kotieläintilalle. 
Entäpä miltä kuulostaa retki hybridi tai cyclocross 
pyörillä kotiseutumuseoon tai maantie ja mummopyörillä 
rantakahvilaan? Sujuvuuden ja mielekkyyden kannalta  
on tärkeää, että osallistujalla on käyttötarkoitukseen sovel
tuva pyörä. Retken sisältö kannattaa suunnitella ohjaajien 
osaamisen sekä kohderyhmän mukaisesti. 

Maastopyöräily on nostanut suosiotaan viime vuosina 
kuntoilijoiden keskuudessa. Järjestävän tahon ei tarvitse 
olla sen korkean tason asiantuntija. Voitte toteuttaa  
maastopyöräilyteemaa vaikkapa lyhyenä retkenä metsä
teitä pitkin ja matkan varrelle voitte järjestää pieniä 
tekniikkarasteja. Retki voi kulkea osallistujien taitotason 
mukaan hiekkateitä tai polkuja pitkin ja päätyä nuotiolle 
eväiden ääreen. 

PERHEPYÖRÄILYTAPAHTUMA 

Perhetapahtumissa on hyvä olla kaikenlaista mielenkiin
toista tekemistä ja nähtävää eri ikäisille. Voitte järjestää 
tapahtuman taajamassa erilaisine taitoratoineen ja tieto
iskuineen tai luonnossa lähiretkenä. Kutsukaa mukaan 
myös yhteistyökumppaneita. Perhepyöräily toimii aina!

Unelmien liikuntapäivä  
retkeily- tai pyöräilyteemalla Vinkki! Toiminnallisia  

pyöräilytehtäviä ja -leikkejä  
löytyy Sydänliiton Neuvokas  
perheen YouTube-kanavalta  

”Hei, me pöyräillään!” -videoilta  
ja Suomen Ladun perheliikunta- 
sivuilta suomenlatu.fi/ulkoile/ 

perheliikunta.

TAPAHTUMA TAAJAMASSA 

Voitte järjestää tapahtuman esim. urheilukentällä, kaupan 
parkkialueella, puistossa tai koulun pihalla. Selvittäkää, 
mikä olisi alueellanne avara, turvallinen ja pyöräilijöille  
hyvin saavutettava tapahtumapaikka. Pienimmillään 
tapahtumassanne voi olla esimerkiksi pyöräilyn taitorata 
eri ikäisille, pyörien tarkastuksia kevätkuntoon, pyörien 
huoltopiste sekä latu ja sydänyhdistyksen toiminnan 
esittelyä. Voitte yhdistää tapahtumaan myös pyörätarvike
kirpputorin.

TAPAHTUMA LUONTOKOHTEESSA 

Tapahtumapaikkana toimii luonnonläheinen paikka, jonne 
perheiden on helppo tulla. Tällainen paikka voi olla koulun 
piha tai lähimetsä, missä voi pyöräillä luvallisesti ja turval
lisesti. Toiminta tulee suunnitella niin, että osallistuminen 
on mahdollista omilla polkupyörillä eikä edellytä maasto
pyörää. Maastoon voi merkitä muutaman eri mittaisen 
pyöräilyreitin: lyhyt reitti pienille lapsille ja vähän pidempi 
aikuisille ja koululaisille. Muistakaa merkitä reitti näkyvästi. 

ESIMERKKI TAPAHTUMAN KULUSTA 

• yhteinen aloitus: alkuverryttely  
ja tietoa turvallisesta pyöräilystä

• toimintapisteitä reitin varrella tai maalissa: 
 metsäkuntosali 
 luontobingo 
 retkieväspaikka 
 ajotaitorata 
 pelipaikka: mölkky tai frisbeegolf 
 maastopyörä tai fatbikekokeilua 

• palkitseminen maalissa
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HYVIÄ TAPAHTUMAKUMPPANEITA

• paikallinen poliisi
• kunnan liikunta tai vapaaaikatoimi  

(alueen pyöräilyreitit ja kohteet tutuiksi)
• paikallinen urheilu tai pyöräliike (kevään  

uutuuspyörien ja pyöräilyvarusteiden esittely,  
pyörien koeajomahdollisuus)

• apteekki (kesäretkeilijän apteekkipaketti sisältäen  
laastarit, allergialääkkeet, desinfiointiaineet,  
aurinkorasvat)

• paikallinen koululuokka (huoltamassa pyöriä  
pienellä korvauksella).

PYÖRÄRETKEN SUUNNITTELU

Voitte toteuttaa pyöräretken minne tahansa ja millaisin 
pyörin vain. Voitte suunnitella mielenkiintoisen reitin tai 
valita matkan varrelle tai määränpääksi jonkin nähtävyy
den. Pyöräreitti ohjaa osallistujia valitsemaan oikeanlaisen 
pyörän. Helppoa, matalan kynnyksen pyöräretkeä suunni
teltaessa reitti kannattaa valita siten, että siitä voi nauttia 
varusteista ja välineistä riippumatta.

Pyöräilyretkeä suunniteltaessa pohdi:
• Liikutteko maantiellä, pyöräteillä vai maastossa?
• Onko osallistujilla retkelle soveltuva pyörä?
• Onko pyöräretkellä jokin mielenkiintoinen määränpää, 

kohde tai nähtävyys?
• Pyöräilettekö pienemmissä taito tai kuntotasoryhmissä?
• Onko ohjaajia riittävästi? 
• Onko eri kuntotasoisilla tai eri ikäisillä mahdollisuus 

pyöräillä eri reittivaihtoehtojen kautta?
• Kuljetatteko kaikki tarvikkeet itse pyörien mukana  

vai onko apuna huoltoauto?
• Osuuko reitille jokin mukava levähdyspaikka  

tai kahvila täydentämään omia eväitä? 
• Kuinka hätätilanteissa toimitaan? Turvallisuus

suunnitelma kuntoon!

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄÄN ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen koskee vain Suomen Ladun jäsen
yhdistyksiä.

Materiaalipaketin saadakseen Suomen Ladun jäsen
yhdistysten tulee ilmoittautua Unelmien liikuntapäivään 
osoitteessa suomenlatu.fi/unelmienliikuntapäivä. 
Ilmoittautuminen aukeaa tammikuussa 2020. Suomen 
Latu ilmoittaa kaikki ilmoitetut tapahtumat yhteneväisesti 
Unelmien liikuntapäivän tapahtumasivustolle. 

Jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa tapahtumansa myös 
suoraan Unelmien liikuntapäivän tapahtumasivustolle: 
unelmienliikuntapaiva.fi. Näin on mahdollista markki
noida tapahtumaa ja saada runsaasti osallistujia mukaan. 
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Unelmien liikuntapäivän  
tapahtumassa kannattaa  
keskittyä alkeistason  
maastopyöräretkeen ja  
innostaa ihmisiä lajin pariin  
latuyhdistyksen seuraavaan  
maastopyöräkokeiluun.
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Maastopyöräilyn voi aloittaa metsä
pyöräilystä. Kun reitti kulkee hiekka
teitä, purupohjia, kärrypolkuja tai 
leveämpiä polkuja pitkin, voi reitille 
osallistua pyörällä kuin pyörällä.  
Reitille voi sisällyttää erilaisia tek
niikkaharjoitteita kuten puiden pu
jottelua, pienten esteiden ylittämistä 
ja painonsiirron harjoittelua. Reitin 
varrelle on hyvä suunnitella juoma  
ja levähdyspisteitä.

Vaikeampaan maastoon mentäessä  
pyörältä vaaditaan enemmän omi
naisuuksia, jotka tekevät ajosta 
mukavampaa, helpottavat matkan 
etenemistä ja tekevät maastossa  
pyöräilemisestä turvallista. 

Ohjaajalla tulee olla ohjaajarepussa 
ensiapulaukun lisäksi maastopyöräi
lyyn tarvittavia välineitä ja varaosia. 
Pyöräilytapahtuman toteuttajaksi 
ilmoittautunut yhdistys saa sisältö
ohjeistuksen materiaalipaketista. 

Kertokaa maaston vaikeusasteesta 
sekä ohjatun reitin kestosta ja pituu
desta selkeästi tapahtuman tiedoissa 
ja mainoksessa. Kokematon ei aina 
hahmota, että maastossa vauhti on 
usein vain puolet siitä, mitä maan
tiellä ajettaessa, ja toisaalta fyysinen 
rasitus maaston pikkupoluilla on 
huomattavasti suurempi kuin tiellä.

Ideoita ja huomioita maastopyöräilyn 
toteuttamiseen: 

• Maastoon voi lähteä polkemaan 
pienen metsälenkin helppoja leveitä 
polkuja pitkin.

• Juomapisteitä voi sijoittaa tasaisesti 
maastoon, ja pisteillä voi aktivoida 
esim. tietovisan tai tekniikkarastin 
avulla. 

• Välineitä ei tarvita paljoa – puita  
voi pujotella, erikokoisia kiviä  
ja juuria voi ylittää, ylä ja ala 
mäkeä voi harjoitella ajamaan  
yhä uudestaan. 

Vaikeampaan maastoon  
mentäessä pyörältä vaaditaan  
enemmän ominaisuuksia,  
jotka tekevät ajosta mukavampaa, 
helpottavat matkan etenemistä  
ja tekevät maastossa  
pyöräilemisestä turvallista. 

Maastopyöräily  
sopii kaikentasoisille

• Erilaiset pinnat antavat myös  
haastetta ja harjoittavat ajolinjan 
valinnassa: avokallio, pitkospuu,  
hieman kiviä ja juuria sisältävä  
polku. Nämä voi myös taluttaa.

• Huomioi, että sama reitti toiseen  
suuntaan on aivan erilainen  
maaston korkeuserojen ja teknisten 
kohtien vuoksi. 

• Onko reitillä mahdollisia oiko  
reittejä, jos tulee tarvetta lyhentää  
retkeä? Voidaanko tarvittaessa  
ajaa pätkä tietä, jolloin väsyneet 
voivat palautua?

• Jos on oikein helppo lenkki,  
voiko osallistua ilman ”oikeata” 
maastopyörää

• Maastopyöräily on jännittävää 
toteuttaa myös yöpyöräilytapahtu
mana. Merkitse tällöin reitti esim. 
heijastimin. Ajaa voi ryhmissä  
tai omaan tahtiin hyvin merkittyä 
reittiä pitkin. Lenkin jälkeen voi 
istahtaa nuotiolle rauhoittumaan, 
juttelemaan ja syömään eväitä.

Muista, että aina  
voi taluttaa jonkin  

maastonkohdan,  
jos ei uskalla ajaa. 
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Suomen Latu ja Sydänliitto haastavat yhdistyksensä 
mukaan nukkumaan yön ulkona Suomen luonnon päivänä 
29.8.2020. Majoitteena voi olla teltta, riippumatto, laavu 
tai vaikka kuusen alus. Tärkeintä on nauttia luonnosta ja 
jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta yöpyä 
ulkona. Yön voi viettää Metsähotellissa®, kansallispuistos
sa, retkeilyalueilla, takapihalla tai vaikka parvekkeella.

TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN

Onko yhdistyksenne valmis innostamaan ihmisiä  
retkeilyyn ja luonnossa viihtymiseen? Tapahtuman  
järjestäminen on erinomainen keino tuoda lähialueen 
ihmisille yhdistyksen toimintaa tutuksi ja samalla järjestää 
lämminhenkinen ja innostava tapahtuma luonnossa.

Nuku yö ulkona tapahtuman järjestämiselle ei ole muita 
kriteereitä, kuin että majoittumisen tulee olla maksutonta. 
Tapahtuman voi järjestää myös lähiretkeilyteemalla ilman 
yöpymistä.

Järjestäjä voi olla mikä tahansa taho, vaikka yhteistyössä 
useamman toimijan kesken. Suomen Latu tarjoaa vies

Tarjoamme tapahtumien tueksi 
sähköistä materiaalia sekä erikseen 
tilattavia materiaalipaketteja.  
Materiaalipaketit tilataan tapahtu
masta riippuen paikallisen sydän  
tai latuyhdistyksen kautta. Näin kan
nustamme paikallistasolla yhteistyö
hön, sillä yhteistyössä on voimaa! 

ULKONA KUIN LUMIUKKO  
-MATERIAALIPAKETTI

• 2–3 kpl lumenveistomuotteja
• 30–50 kpl lumiukkoheijastimia
• 20–30 kpl lumiukkoviirejä
• 1 kpl lumiukon tekoohjeet juliste, 

50x70 cm
• 10–20 kpl lumiukon tekoohjeita, A5

Suomen Ladun jäsenyhdistykset  
voivat tilata osoitteessa  
suomenlatu.fi/lumiukko 

Ladattavat materiaalit
• Facebooktapahtumakuva
• tapahtumailmoituspohja
• valmiita kampanjakuvia
• lumiukon tekoohjeet

Ladattava materiaali on kaikkien 
vapaassa käytössä osoitteessa  
suomenlatu.fi/lumiukko 

SYDÄNVIIKON MATERIAALIPAKETTI 
RETKEILYTEEMALLA

• julisteita
• kyniä
• postikortteja
• Luontobingokortteja
• Retkeillään yhdessä esitteitä
• jäsenhankintaesitteitä

Sydänyhdistykset voivat tilata Sydän 
kaupan kautta: sydankauppa.fi

Ladattavat materiaalit
• ohjelmakortteja
• kuvia
• banneripohjia
• infonäyttökuvia
• sosiaalisen median materiaalia

Ladattavaa materiaalia tuodaan  
Sydänliiton mediapankkiin pitkin  
talvea ja kevättä osoitteessa:  
sydanliitto.kuvat.fi

Muita Sydänviikon oheistuotteita 
esim. tpaitoja sekä retkeilytuotteita  
voivat sydänyhdistykset tilata  
Yhdistyskaupasta:  
yhdistyskauppa.sydanliitto.fi

Suomen Ladun jäsenyhdistykset 
voivat tilata osoitteesta:  
sydanliitonkauppa.sydanliitto.fi

Nuku yö ulkona 29.8.
tintämateriaalia tapahtumaviestinnän tueksi ja lisäksi 
tapahtumanne saa näkyvyyttä kampanjan sivuilla,  
kun tapahtuman tiedot on ilmoitettu Nuku yö ulkona 
tapahtuman verkkosivujen kautta. 

Mikäli käytettävissä on suurempi alue, voitte järjestää 
myös Metsähotellin®. Tällöin järjestämiseen on tietyt 
kriteerit. Järjestäjän täytyy tarjota majoitteita vähintään 20 
hengelle ja niiden tulee olla maksuttomia. Muut kriteerit 
löytyvät kampanjasivuiltamme. 

TULE MUKAAN!

Viime vuonna 130 000 suomalaista nukkui yön ulkona 
Suomen luonnon päivänä. Tarttukaa haasteeseen ja  
järjestäkää vaikka pienimuotoinen tapahtuma Nuku  
yö ulkona teemalla. 

Lisätietoa kampanjasta:  
suomenlatu.fi/nukuyoulkona

 Tilattavat materiaalipaketit  
ja ladattava materiaali

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄN  
MATERIAALIPAKETTI

Pyöräilyteemalla ohjaaville pyöräilyn
ohjaajareppu, joka sisältää välineitä  
ja tarvikkeita ohjaamisen tueksi 
(muun muuassa pientyökaluja  
ja korjaustarvikkeita). 

Retkeilyteemalla ohjaaville materiaali 
Sydänviikon kaltainen.

Suomen Ladun jäsenyhdistykset  
voivat tilata osoitteessa  
suomenlatu.fi/ 
unelmienliikuntapaiva 

Ladattavat materiaalit
• Facebooktapahtumakuvia
• tapahtumailmoituspohja
• valmiita kampanjakuvia

Ladattava materiaali on vapaassa  
käytössä kaikille verkkosivuilla  
suomenlatu.fi/ 
unelmienliikuntapaiva

NUKU YÖ ULKONA  
-MATERIAALIPAKETTI

• Nuku yö ulkona banderolli  
30 ensimmäiselle ilmoittajalle

• 20 kpl putkihuiveja esim.  
vapaa ehtoisille

• Nuku yö ulkona julisteita, A3
• vinkkejä tapahtumajärjestäjille

Suomen Ladun jäsenyhdistykset 
tilaavat materiaalin verkkosivuilla  
suomenlatu.fi/nukuyoulkona

Ladattavat materiaalit
• Facebooktapahtumakuva
• tapahtumailmoituspohja
• valmiita kampanja/haastekuvia
• vinkkejä tapahtumajärjestäjille

Ladattava materiaali on vapaassa  
käytössä kaikille verkkosivuilla  
suomenlatu.fi/nukuyoulkona
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