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Tiedote Suomen Ladun hallituksen kokouksen päätöksistä 
 
Kokousaika:  4.2.2015  

Paikka:  VALO-talo, Radiokatu 20, Helsinki 

 
 

 
PÄÄTÖSASIAT 

 

1. Latualueen vaihto (Liite 1) 
Ristiinan Rinkka anoi latualueen vaihtoa Kymi-Vuoksen alueelta Savo-Karjalan latualueelle. Hallitus 
päätti siirtää Ristiinan Rinkan Savo-Karjalan latualueelle. 
 

2. Henkilökunnan palkitseminen vuoden 2014 tuloksen perusteella 
Hallitus päätti henkilökunnan palkitsemisesta. Palkitsemista kehitetään parhaillaan kohti vuositason 
suoritusperusteista järjestelmää. Työntekijätasolle vietyjä tavoitteita vuodelle 2015 asetetaan parhaillaan 
kehityskeskusteluiden yhteydessä.  
 
Vuoden 2014 palkitseminen tapahtuu osittain henkilöstöäänestyksen perusteella, kuten edellisenäkin 
vuonna. 
 

3. Toimikunnat ja työryhmät 
Järjestötoimikunta kokoontui yhdessä alueyhdyshenkilöiden kanssa. Toimikunta keskusteli mm. tämän 
vuoden liittokokouksista, kevään palkittavista, palkitsemisjärjestelmästä ja hallituksen jäsenten 
palkkioista. 
 
Lasten ja nuorten toimikunta mm. kävi läpi ensimmäisen verkostotapaamisen palautteen, päätti lasten 
toimijoiden verkoston nimeksi Latunen ja kävi läpi toimikunnan omaa työsuunnitelmaa tälle vuodelle. 
Toimikunta miettii myös keinoja, joilla yhdistyksiin löydettäisiin vetäjiä lasten toiminnoille ja tapahtumille. 
Suunniteltiin myös ensi syksyn verkostotapaamista. 

 
Sääntötoimikunta jatkoi Suomen Ladun sääntöjen työstämistä. Toimikunnan kokouksen jälkeen on 
todettu, että työ valmistunee päätettäväksi vasta syyskokoukseen 2015.  

 
Kätköilytyöryhmä keskusteli työryhmän tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä. Tärkeimmiksi 
asioiksi työryhmä asetti kätköilyn edistämisen latuyhdistyksissä ja koulutusten edistämisen.  

 
Luonnossa kotonaan -työryhmä jatkoi uudistetun Luonnossa kotonaan -toiminnan yksityiskohtien 
hiomista.  

 
 

ILMOITUSASIAT 
 

1. Toiminnanjohtajan katsauksessa kuultiin mm. seuraavat asiat: 

- Luokasta luontoon -hanke oli näyttävästi esillä YLEn TV-uutisissa. Hanke edistyy muutenkin 
hienosti. 

- PyöräPolku-hankkeessa on tehty kunnille laaja kysely maastopyöräilyolosuhteista. 
Metsähallituksen kanssa on viety eteenpäin pyöräilyasiaa valtion mailla. Talvinen 
maastopyöräily on myös herättänyt kiinnostusta. 

- Suomen Latu kokoaa selvitystä nykyisen ulkoilulain toimivuudesta. Selvityksen on määrä 
valmistua helmikuun loppuun mennessä. Selvitystä varten on mm. haastateltu iso joukko lain 
kanssa tekemisissä olevia sidosryhmiä sekä vertailtu muiden Pohjoismaiden ulkoilulakeja. 

- Suomen Latu antoi 29.12.2014 lausunnon Hossan retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta. 
- Uusi vaellustapahtuma Fjällräven Classic Finland toteutuu yhteistyössä Fjällrävenin ja 

Partioaitan kanssa Nuuksiossa 5.-7.6.2015. 
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- Suomen Ladun uudet nettisivut avattiin 2.2.2015. 
- Angry Birds Go Snow –tapahtumat käynnistyivät Hollolassa 1.2. Noin 600 lasta ja 300 aikuista 

osallistui tapahtumaan! Kiilopäällä tapahtumia on hiihtolomaviikoilla yhteensä kuusi. Rovion 
kanssa on hyvä yhteistyö tapahtumien järjestämisessä. 

- Suomen Latu on tuottanut uusia videoita kahdesta avainlajista: sauvakävely ja talviuinti 
- Toiminnanjohtaja osallistui UK-kansallispuiston neuvottelukunnan kokoukseen 28.1.2015. 

Kokouksen pääteemana oli käsitellä uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Tällä hetkellä näyttää 
siltä, että luonnon virkistyskäytön mahdollisuudet tulevat vahvistumaan alueella.  

- Kiilopäälle suunnitellaan vuosittain pidettävää laturetkeä marraskuun lopulle, samaan tyyliin 
kuin viime vuonna pidettiin Kiilopään koukkaus. 

- Kiilopään maalämpötyö etenee aikataulussa. Viikolla 7 porataan ensimmäinen koereikä. 
Varsinainen työ tehdään touko-kesäkuussa. 

- Akumajalle ja Dominickin mökille on varauksia yhteensä 15 eri viikolle tänä vuonna. 
 

2. VALO ry:n Liikkujan Polku -verkoston avoin starttitilaisuus pidettiin 29.1.2015. Valo ry on 

ottanut mallikkaasti hoitaakseen Liikkujan Polku -verkoston käynnistämisen. Verkoston 
aloitustilaisuuden tarkoituksena oli kertoa verkoston toimintamallista. Samalla pyrittiin kartoittamaan 
järjestöjen ja eri yhteisöjen tahtoa tavallisen suomalaisen liikkumisen edistämistavoista eri osa-
alueilla. Paikalla oli n. 100 henkilöä hyvinkin erilaisista yhteisöistä.  

 
Verkoston toiminta perustuu liikunta- ja urheiluyhteisön visioon ”Olemme maailman liikkuvin 
urheilukansa 2020” ja on osa valtakunnallisen Muutosta liikkeellä! -liikuntalinjauksen toimeenpanoa. 
Verkosto panostaa käytännön kokeiluihin ja tekoihin, joilla liike lisääntyy – yksikin konkreettinen 
aikaansaannos lisää liikettä enemmän kuin sata suunnitelmaa. Valo ry palvelee verkostoa ottamalla 
vastuun sen koordinoinnista ja puitteista.  
 
Tällä hetkellä verkosto lähtee liikkeelle 7-8 eri työryhmällä: 

1. Vaikuttaminen  
2. Olosuhteet 
3. Harrastaminen seuroissa  
4. Työyhteisöt 
5. Uudet tavat liikkua ja liikuttaa 
6. Viestintä 
7. Tutkimustiedon soveltaminen 
8. + mahdollisesti elämänkulun niveltyöryhmä 
 

Suomen Latu on mukana vaikuttamistyöryhmässä sekä koko verkoston ohjausryhmässä ja harkitsee 
myös muihin työryhmiin osallistumista.  

 
3. Suomen Ladun alueyhdyshenkilöt ja järjestötoimikunta tapasivat yhteiskokouksessa 20.-21.1. 

Kaikki alueyhdyshenkilöt olivat paikalla ja järjestötoimikuntakin lähes kokonaisuudessaan. 
Puheenjohtaja Pekka Alanen osallistui myös kokoukseen.  
 

4. Suomen Ladun ja BirdLife Suomen yhteistyönä tehty Lapin-vaeltajan lintuopas on tullut painosta. 
Opas tulee myyntiin ainakin Kiilopäälle ja se julkaistaan myös sähköisessä muodossa. 

 


