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TOIMINTASUUNNITELMA   1.1. – 31.12.2023 
 

 
YLEISTÄ 

 

Unelma vuodelle 2038; Olemme merkityksellinen järjestö kaikille ulkoilijoille. Tuhannet 

ohjaajamme, laadukkaat tapahtumamme ja vaikuttava viestintämme inspiroivat vuosittain yli 

miljoonaa ihmistä ulkoilemaan. Meidän sanomamme ja tekemisemme vaikuttavat 

yhteiskuntaan, ja ulkoilua arvostetaan. Järjestössämme on yli 200 000 ulkoilijaa, 

ja tilaa on aivan jokaiselle. 

 

 Suomen Ladun visiot ja strategiat vuosille 2023 -2024 (Kuva 1) 

 

Ulkoile: Tämä sisältää avainlajien: retkeilyn, hiihdon, talviuinnin ja maastopyöräilyn. Ne ovat lajeja 

joiden edistämiseen ja koulutustyöhön järjestö keskittyy. Se sisältää koulutustoiminnan 

nykyaikaistamisen, joka tarkoittaa koulutusten siirtymistä verkkoon. Avainlajien lisäksi SL panostaa 

myös uusien massoja liikuttavien lajien kehittämiseen. Tavoitteena on luoda toimintaedellytyksiä 

yhdistysten käyttöön. Perheliikunta on tulevan vuoden yksi näkyvimmistä teemoista.  

 

Osallistu: Tällä kaudella on järjestötoiminnan painopiste vapaaehtoistoiminnan ja aluetoiminnan 

kehittäminen. Uutena palveluna yhdistyksille on jäsenrekisteripalvelu ja tapahtumakalenteri. 

Tavoitteena on uusia ja luoda nykyaikainen digitaalinen jäsenpalvelujärjestelmä sekä yksittäisiä 

jäsenyhdistyksiä ja jäseniä helpottavia digitaalisia palveluita. Digitaalisilla työkaluilla 

ja palveluilla tuetaan ja mahdollistetaan strategian muita päätavoitteita.  
Viestimme ja koulutamme jokamiehenoikeuksista. Toteutamme toimittajatapaamisen 

jokamiehenoikeuksista ja luonnon virkistyskäytöstä. 

 

Vaikuta: Vahvistetaan Suomen Ladun julkikuvaa, tuetaan paikallista vaikuttamista (kuntatasolla), 

jolla edistetään paikallisia hankkeita esim. lähiulkoilumahdollisuuksia ja jokamiehenoikeuksia. 

Suomen Ladun yhteistyökumppani vuonna 2020 on Sydänyhdistys. 

Kehitämme rahankeräystä yhdistysten ulkoiluolosuhteisiin. Keräys toteutetaan Taukotulet.fi-

alustalla. Palvelun kautta kerätyt varat käytetään yhdistysten keräyskohteiden ylläpitoon ja 

kehittämiseen. Jatkamme yhteistyötä RCBA Oy:n kanssa yhteistyökumppaneiden hankinnassa. 

 

Vastuullisuus: Suomen Ladun vastuullisuusohjelma koostuu: hyvästä hallinnosta, tasa-arvosta ja 

yhdenvertaisuudesta, ympäristö ja ilmastoasioista ja turvallisesta toimintaympäristöstä. Kehitämme 

ja arvioimme ilmasto- ja ympäristösuunnitelmaa. Markkinoimme aktiivisesti sähköistä 

jäsenmaksulaskua. Tavoite on saada vähintään 50 % jäsenistä tilaamaan sähköinen lasku vuoden 

2025 loppuun mennessä. 

 

Kuusaan Latu ry:n toiminta ja strategia vuodelle 2023 

 

 Kuusaan Latu ry on Suomen Latu ry:n paikallisyhdistys, jolla on 273 jäsentä, joista 9 on kunnia-                                 

             jäsentä.  Ladulla alkaa 71. toimintavuosi. 

 

 Omassa toiminnassamme seuraamme Suomen Ladun valtakunnallisia suuntaviivoja.   

Tulevan vuoden tavoitteena on ottaa osaa SL:n valtakunnallisiin ulkoiluhaasteisiin hyödyntäen 

Suomen Ladun tapahtumakalenteria (Kuva2), kartuttaa yhdistyksemme jäsenmäärää erilaisin 

tapahtumin sekä saada yhdistyksen nykyisistä että uusista jäsenistä uusia aktiivisia vapaaehtoisia 

toimijoita. Lisäksi markkinoimme aktiivisesti sähköistä jäsenmaksulaskua. Tavoite on saada 

vähintään 50 % jäsenistä tilaamaan sähköinen lasku vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Perheliikunta läpi leikkaa kaikkea toimintaamme. Huomioimme perheet kohderyhmänä erityisesti 

Nuku yö ulkona -kampanjassa, Rakastu hiihtoon -kampanjan viestinnässä ja Kansallisen 

hiihtopäivän ja Retkelle -päivien tapahtumissa. 
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HALLINTO JA   KOKOUKSET 

 

Kuusaan Ladulla on kaksi sääntömääräistä kokousta, kevät- ja syyskokous, jotka pidetään 

yhdistyksen sääntöjen mukaan. Kokouksissa käsitellään yhdistyksen säännöissä kohdissa 13 ja 14 

määritellyt asiat. Esitykset kokoukseen tulee toimittaa 2 viikkoa ennen kokousta. 

Kuusaan Ladun hallituksen muodostavat syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja, 

8 jäsentä ja 2 varajäsentä (valitaan vuosittain). Hallitus kokoontuu kerran kuussa, jollei toisin sovita. 

Esitykset hallituksen kokoukseen tulee toimittaa viikkoa ennen kokousta. 

 Kesätauosta sovitaan erikseen.  

 

   

TALOUDELLINEN TOIMINTA 
 

 Kuusaan Ladun talous koostuu jäsenmaksuista, Anhavan majan tuotoista, mahdollisista yleis- ja 

 kohdeavustuksista, mainos- ja sponsorituloista, varainhankinta talkoista ja käyttökorvauksista. 

Yhdistyksen tiedonannot, tapahtuma- ja kokouskutsut julkaistaan syyskokouksessa päätettävissä 

lehdissä. 
 

VARSINAINEN TOIMINTA 
 

  Hallitus      
               

Kuusaan Ladun hallitus johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa sekä hoitaa sääntöjen 7. kohdassa 

mainitut asiat. Hallitus valitsee edustajat Suomen Ladun kokouksiin ja aluetyöryhmään sekä muiden 

järjestöjen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin. Kymi-Vuoksen Latualueen vuosikokouksiin voi 

jokainen jäsen osallistua mahdollisuuksiensa mukaan. Hallitus valitsee jäsenet toimikuntiin ja 

jaoksiin sekä hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta vastaten mm. kiinteistöjen korjauksista.  

 

 Vuoden 2023 aikana talkootyössä olleiden henkilöiden sekä hallituksen jäsenten yhteinen tapahtuma 

 järjestetään vuoden lopulla ruokailun merkeissä. 

 

 Viestintä    
 

Tiedottaja/hallitus valmistaa tiedotteet tapahtumista jäsenistölle, muille järjestöille sekä medialle.  

Lisäksi tiedottaja valmistelee tiedotteet jaettavaksi Facebook -sivuilla. Tiedottaja päivittää 

kotisivujen tiedot. Tiedottaja / hallitus tekee Kuusaan Latua tunnetuksi lehdistölle osoitetuilla 

kirjoituksilla ja tapahtumailmoituksilla. Tapahtumat ovat luettavissa yhdistyksen Facebook- ja 

kotisivuilla www.kuusaanlatu.fi.  

 

Taloudenhoito 

 
Taloudenhoitaja/hallitus käsittelee yhdistyksen raha-asiat (tulot ja menot) ja talouskirjanpidon. 

Taloudenhoitaja valmistelee asiat tilitoimistolle sekä yhdessä tiedottajan kanssa hallituksen 

sääntömääräisiin kokouksiin. Taloudenhoitaja/hallitus vastaa yhdistyksen postituksesta. 

Taloudenhoitaja/hallitus vastaa Facebook -sivujen päivityksestä. 

 

  

 VaPePa / Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 

 

VaPePa-toiminta pidetään osana latuyhdistyksen toimintaa. Tehdään sitä tunnetuksi ja hankitaan 

uusia jäseniä ryhmään. 
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             Ryhmässä jo olevia jäseniä kannustetaan osallistumaan (SPR:n) ja muiden tahojen koulutuksiin 

 valmiustaitojen  yllä pitämiseksi. 

 Osallistutaan viranomaisten osoittamiin hälytystehtäviin. 

 

 

 Laturanta/Kaajärvi 
 

  Jaalan Kaajärvellä sijaitsevaa latulaisten kesänviettopaikkaa markkinoidaan jäsenille paremmin, 

 jotta sinne saataisiin lisää käyttäjiä.  

Majanhoitaja huolehtii majan perushuollosta ja järjestää tarvittavat talkoot.  

Huhtikuussa sovitaan talkootapahtuma (tai tapahtumat) rakennusten ja alueen siistimiseksi sekä 

laiturin ja wc-tilojen kunnostamiseksi.  

Lisäksi keväällä sovitaan Laturannan mahdollisista jäsentapaamisista; saunailloista ja 

pelitapahtumista. 

 Juhannusta vietetään perinteisesti yhdessäolon merkeissä ja kokkoa poltellen. 

 Syyspihasiivoukset toteutetaan vapaaehtoisperiaatteella oman aikataulun mukaan. 

 Remonttitarpeet kesällä 2023  

- Uusi uuni sisäkeittiöön ja sähkötolppien kunnostus. 

 

   

 Retkeily- ja kuntoliikunta 

 
 Tehtävänä on matkojen ja retkien suunnittelu sekä järjestäminen. 

 

 Retket ja matkat 

- yhteinen hiihtoretki Valkealan (Ylläs) ja/tai Kouvolan ladun (Saariselkä)kanssa Lappiin keväällä 

2023 

 

 Muut retket 

 

- Kuusaan Latu ry järjestää kävelyretkiä Kouvolan alueen liikuntareiteille. Retkistä tiedotetaan 

yhdistyksen nettisivuilla ja facebookissa.  

- Pyöräilytapahtuma toukokuussa Rapojärven ympäri. 

- Sieniretki elo- syyskuussa yhdessä Kouvolan Marttojen kanssa. 

     

 Nuoriso (lapset ja perheliikunta) 

- Muumihiihtokoulu sään salliessa tammi-helmikuussa 2023 (1 -5 kertaa) 

- Metsämörriretket (väh. 2 kpl) keväällä ja syksyllä alle kouluikäisille yhdessä Kouvolan 

Marttojen kanssa. 

 

 Anhava 

 

Majaa ja laavua markkinoidaan eri yhteisöjen käyttöön. Majanhoitaja huolehtii majan ylläpidosta 

sekä valvoo majan käyttöä ja huolehtii talkoomyyjistä ja tavarahankinnoista. 

  

Koululaiset ja lasten päiväkodit voivat käyttää Anhavan majaa ilmaiseksi, muille käyttäjille 

maksullinen. Laavu ja tulisija sekä ulkowc ovat retkeilijöiden vapaassa käytössä (omat puut) 

 

 Anhavan maja avataan heti kun ladut ovat hiihdettävässä kunnossa. Maja pidetään auki               

 talkoovoimin viikonloppuisin (la-su) ja juhlapyhinä (pakkasraja -20 astetta), niin pitkälle    

 kevääseen kun hiihtokelejä on. Hiihtolomaviikolla maja on auki joka päivä. 
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 Kaukopartiohiihto-tapahtumassa helmikuussa 2023 ollaan mukana, mikäli reitti kulkee majan 

 kautta. Maja pidetään avoinna ja huoltopisteenä. Aukioloaika ja muu tarjoilu sovitaan erikseen 

 tapahtuman järjestäjän Kouvolan Varuskunta Urheilijoiden kanssa. 

 

 Järjestetään siivoustalkoot piha-alueen ja majan siistimiseksi. 

 Puutalkoita tarpeen mukaan. 

  

  

       

 

 

 KUUSAAN LATU RY 

            HALLITUS 

  

 
 

Kuva 1. Suomen Ladun visio vuosille 2023 -2024 
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Kuva 2. Suomen Ladun tapahtumakalenteri 2023 


