
 
 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020  
          Aika   
  
ALUEKOKOUKSET  
         
Syyspäivät ja aluekokous         3.- 4.10.2020 
- järjestävä yhdistys: Juankosken Kuntoilijat (optio 2020)  
� järjestävä yhdistys päättää, onko kokous 1- vai 2-päiväisenä  
 
 
ALUEKOULUTUKSET 
 
-Kevätaluekoulutus toukokuu 
- koulutuksen aihe-ehdotus, SL koulutus: ”Askelmerkkejä ohjaajana”  (Evo, Nina) 
- järjestävä yhdistys:  
 
Muut yhteiset koulutukset  
- Vapaaehtoistoiminnan koulutus, Kajaani    15.-16.2.2020 ja 23.8.2020 
- Aluesyyspäivien yhteydessä       3. – 4.10.2020 

* järjestysvastuu: aluetyöryhmä/Juankosken Kuntoilijat 
 

 
MUUT TAPAHTUMAT  
 
Latualueen Lapin hiihtoretki viikko 14    28.3.-4.4.2020 
 
- 6 eri kohdetta, 6 bussia 
- järjestelyvastuu: Mikkelin Latu ry 
 
Latualueen linturetki Haapsaluun      30.4.-3.5.2020 
 
Latualueen kesätapahtuma/retki  
 
- Lieksa Ruunaa, yhdessä Kymi-Vuoksen latualueen kanssa  8.-9.8.2020 
- järjestelyvastuu: Aluetyöryhmä/Pielisen latu/Kymi-Vuoksi 
 
 
 
 
 
 
 



JÄRJESTÖN KOKOUKSET  
 
Suomen Latu ry:n kevätpäivät ja järjestön kokous   24.-26.4.2020  
 
Paikka: Turku 
- yhteiskuljetus mietitään/järjestetään (yhdessä Suomen Ladun kanssa)  
- järjestelyvastuu yhteiskyydistä: 
 
 
Syyspäivät ja järjestön kokous      23.- 25.10.2020  
 
Paikka: Ikaalinen 
- yhteiskuljetus järjestetään 
- järjestelyvastuu yhteiskyydistä:  
 
 
Luottamushenkilökoulutukset 
 
- Kymi-Vuoksen latualue        29.2.2020 
- Lounais-Suomen latualue        07.3.2020 
- järjestelyvastuu: Suomen Latu 
 
 
Muut valtakunnalliset tapahtumat (Suomen Ladun suunnitelmassa) 
 
#UlkonaKuinLumiukko        1.2. - 8.3.2020 
Angry Birds Go Snow – tapahtumat      tammi-maaliskuu 
Talviuinnin SM        7.- 9.2.2020 
Lumenveiston SM-kilpailut        (avoin)  
Unelmien liikuntapäivä (yhteistyö /Sydänliitto)     10.5.2020 
Ulos-Ut-Out ympäristökasvatustapahtuma (Luode-hanke), Nurmes  9. - 11.6.2020  
Suomi Meloo-tapahtuma Jyväskylä – Ruotsinpyhtää   6. – 12.6.2020 
Erämelonnan SM-kilpailut, Kiilopää      1. – 4.10.2020 
Frisbeegolf - mestaruuskisat SL, Lieksa?     9.8.2020 
Kouluttajat ja oppaat Kiilopäällä       6. - 9.8.2020 
Nuku yö ulkona (Suomen luonnon päivä)     29.8.2020 
Talviuinnin avaus         10. – 11.10.2020 
Kiilopäähiihto         12.12.2020 
 
 
Suomen Ladun tarjoamat kiertueet (haku 25.10.-10.12.2019) 
 
SL järjestön kevätkokouksen päättämät pääkiertueet (4kpl) 
- Rakastu retkeilyyn-kiertue        (touko-kesäkuu+elokuu) 
- Hyvinvointia luonnosta -kiertue       (elo-syyskuu) 
- Sienestys -kiertue 
- Seikkailevat perheet -kiertue 
 
 
 



Aluetyöryhmän toiminta 
 
- Työryhmän palaverit helmi-, touko- ja elokuussa 
- yhteydenpidot kummiyhdistyksiin 
- toimintasuunnitelman mukaisten tapahtumien järjestelyt 
- Työryhmän vuosikello (liite) 
- Latunen-toimijan vuosikello (liite)  
- Alueyhdyshenkilötapaamiset (koulutuksellinen, SL)    18. - 19.1.2020 
- Aluetyöryhmien jäsenten tapaaminen, koulutus, virkistäytyminen  15. - 16.8.2020 
- vuoden jäsenyhdistyksen valinta 
 
Tiedottaminen Yhdistyspalvelun kautta / sähköposti 
 
- alueyhdyshenkilön tiedotteet tapahtumista 
- aluetyöryhmän muistiot 
- Latunen-toimijan yhteyskirjeet 
- hallituskoosteet /hallitusjäsen 
- syyskokousmateriaalien toimittaminen (pöytäkirja + liitteet) 
- aluepalavereiden muistioiden toimittaminen  
 
FB -sivut (Savo-Karjalan latualue, Suomen Ladun yhdistysaktiivit ja S-Karjalan 
puheenjohtajat)  
Yhdistyspalvelu (+Savo-Karjalan latualue yhdistyksenä) 
Latu&Polku -lehti  
Liikuttaja – verkkolehti (https://liikuttaja.suomenlatu.fi) 
  
 
Aluetoiminnan tavoite 
 
- Yhteistyö ja tuki /yhdistykset 
- Nostaa yhdistysten antama arvosana aluetoiminnalle 4,0 (3,67) 
- Vahvistaa Suomen Ladun ja sen jäsenyhdistysten tunnettavuutta ja merkittävyyttä ulkoilun 
olosuhteiden asiantuntijana 
 


