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Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2022

Turun Latu ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Yleistä

Turun Latu ry:n (jäljempänä yhdistys) tavoitteena on edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista
elämäntapaa. Yhdistys on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys, jonka toiminta-alueena on Turku.
Yhdistyksellä on jäseniä 1938 (tilanne 20.11.2022).

Yhdistyksen painopistealueet ulkoile, osallistu ja vaikuta rakentuvat Suomen Latu ry:n
vastaavien painopistealueiden mukaan.

Yhdistyksen toiminnan muodostavat virkistys-, luonto- ja kuntoliikunta. Toiminnan pääalueita ovat
sauvakävely, polkujuoksu, pyöräily ja maastopyöräily, frisbeegolf, geokätköily, perheliikunta,
retkeily sekä hiihto.  Yhdistys jakaa tietoa retkeilystä, luontoympäristöstä ja jokamiehenoikeuksista
sekä opastaa retkeilytaidoissa.

Yhdistys seuraa toimintamuotojen kehitystä. Tarvittaessa yhdistys ottaa kantaa toiminta-alueensa
virkistys-, luonto- ja kuntoliikuntaa edistäviin hankkeisiin.

ULKOILE
Toimintamuodot, tapahtumat ja kurssit

Turun latu järjestää aktiivisesti toimintaa seuraavissa lajeissa vuonna 2023:

Laji Toiminta

Pyöräily Säännölliset torstaipyöräilyt toukokuusta syyskuun loppuun.
Pidemmät tiistaipyöräilyt vaihtuvasta lähtöpaikasta 2-4 krt/kk.
Osallistumme myös LoLa-pyöräilytapahtumaan toukokuussa 2023.
Pyöräretki Seilin saarelle kesällä 2023.

Maastopyöräily Säännölliset viikkopyöräilyt keskiviikkoisin toukokuusta syyskuun loppuun.
Pidempi lauantailenkki 1-4 krt ja talvilenkkejä kiinnostuksen mukaan.

Sauvakävely Säännölliset sauvakävelyt maanantaisin ja tiistaisin.
Kinkunsulatuskävely Tapaninpäivänä.

Polkujuoksu Säännölliset polkujuoksulenkit maanantaisin ympäri vuoden.
Kiinnostuksen mukaan pidempiä lauantailenkkejä n. 1 krt/kk.
Suomen Ladun polkujuoksukiertue järjestetään Turussa.
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Geokätköily Järjestämme geokätköilyretkiä eri kohteisiin 4-6 krt/vuosi.

Frisbeegolf Järjestämme frisbeegolfkierroksia, -retkiä sekä kisoja huhtikuun lopulta
lokakuun alkuun. Osallistumme Suomen Ladun frisbeegolfin
mestaruuskisoihin. Suomen Frisbeegolfliiton järjestämään
ohjaajakoulutukseen osallistuu 2-3 tulevaa ohjaajaa.
Aloitamme latumajan läheisyyteen toteutettavan frisbeegolfadan
suunnittelun. Tarjoamme frisbeegolfohjausta yhdistyksille, yrityksille ja
oppilaitoksille.

Metsämörri Järjestämme perheretkiä lähiluontoon 4-8 vuoden aikana. Lisäksi
järjestämme taskulamppuretken Saaronniemessä.

Elä-maja Eläkeläisille suunnattuja kokoontumisia järjestetään 2-4 kertaa vuoden
aikana latumajalla.

Retkeily Liikuntaviikko ja syysvaellus pyritään järjestämään elo-syyskuun taitteessa
Ruotsiin.
Järjestämme päiväretkiä yhteistyössä toisten latuyhdistysten kanssa.
Raision Rinkka ry:n kanssa tehdään 6.5.2023 kevätretki Lohjan seudulle ja
syysretki 9.9.2023 Purunpään vaellusreitille Kemiön saarelle.
Osallistumme Lounais-Suomen latualueen yhteiselle päiväretkelle syksyllä
Torronsuon kansallispuistoon.
Järjestämme Nuku yö ulkona -tapahtuman elokuussa 2023.

Retkien toteutuminen riippuu riittävän osallistujamäärän saavuttamisesta.
Retket järjestetään omakustannushintaan ja voittoa niillä ei tavoitella.

Hiihto Järjestämme aikuisten hiihtokoulun helmikuussa (jos lunta) yhdessä
Kaarinan Kulkijat ry:n ja Peimarin Latu ja Polku ry:n kanssa.
Talvella pyrimme järjestämään hiihtoviikon Ylläkselle viikolla 12 ja
hiihtovaelluksen viikolla 13. Kaamoshiihto pyritään järjestämään
itsenäisyyspäiväviikolla Kiilopäällä.
Osallistumme kansalliseen hiihtopäivään la 4.3.2023.
Lumitilanteen salliessa ajamme ladut Impivaarasta latumajalle ja
tarjoamme taukopaikan latumajalla.

Retkien toteutuminen riippuu riittävän osallistujamäärän saavuttamisesta.
Retket järjestetään omakustannushintaan ja voittoa niillä ei tavoitella.

Muut lajit ja uudet lajikokeilut

Muissa lajeissa teemme yhteistyötä muiden alueiden liikunta- ja urheiluseurojen kanssa. Myös
omat tapahtumat ja kurssit ovat mahdollisia. Osallistumme toukokuussa Unelmien liikuntapäivään
yhdessä Varsinais-Suomen Allergia-,Iho- ja Astmayhdistyksen ja Varsinais-Suomen Sydänpiirin
kanssa.

Suunnistuksessa osallistumme Turku-rasteille ja Talvi-rasteille. Keväällä pyrimme järjestämään
suunnistuskoulun aloittelijoille rastikauden aluksi.
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Melonnasta tulee säännöllisesti kyselyitä jäseniltä ja tässä pyrimme vahvistamaan yhteistyötä
Saaristomeren melojien (SMM) kanssa. Pyrimme järjestämään ohjatun melontakokeilun SMM
vajalla touko-kesäkuussa.

Pyrimme myös motivoimaan jäseniä omaehtoisen liikunnan pariin osallistumalla Kilometrikisaan
pyöräilyssä ja kävelyssä. Kannustamme myös vuokraamaan välineitä retkeilyyn, hiihtoon,
lumikenkäilyyn ja retkiluisteluun.

Koulutus

Yhdistys pitää tärkeänä, että ohjaajina toimivat asianmukaisen koulutuksen saaneet ohjaajat.
Vapaaehtoisten ohjaajien lajikoulutukseen osallistumista Suomen Latu ry:n tarjoamiin koulutuksiin
tuetaan. Hallituksen jäsenten koulutusta tehtävänsä edellyttämiin koulutuksiin tuetaan.
Yhteistyökumppaneiden (esimerkiksi Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu LiikU ry) tarjoamiin
koulutuksiin osallistutaan.  Yhdistys järjestää tarvittaessa muuta koulutusta vapaaehtoisilleen tai
jäsenilleen.

Aluetoiminta

Yhdistys kuuluu Lounais-Suomen latualueeseen. Yhdistys osallistuu latualueen toimintaan ja pyrkii
vahvistamaan yhteistyötä alueensa muihin latuyhdistyksiin aluetoiminnan tavoitteen mukaisesti.

OSALLISTU

Jäsenpalvelut ja yhdistyksen toiminnan kehittäminen

Jäsenpalvelut ja jäsenrekisteri

Yhdistys käyttää Suomen Latu ry:n tarjoamaa YhdistysPolku-järjestelmää. Suomen Latu ry:n
tarjoama jäsenpalvelujärjestelmä, joka pitää sisällään jäsenrekisterin,  on uudistunut 1.11.2022
alkaen.  Uusi järjestelmä tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden itseasiointiin ja sähköiseen
laskutukseen. Turun Latu ry:n yhdistyskäyttäjinä toimivat Ida Erling ja Tarja Aittala.
Yhdistyskäyttäjät sitoutuvat noudattamaan jäsenrekisterin käyttöön liittyviä tietosuoja- ja muita
periaatteita.

Uudet jäsenet ovat tervetulleita yhdistyksen jäseniksi. Uutta jäsentä lähestytään sähköpostitse tai
kirjeitse toivottamalla hänet tervetulleeksi ja kertomalla yhdistyksen toiminnasta.

Linkkinä jäsenen ja yhdistyksen välillä toimii hallituksen nimeämä jäsensihteeri. Jäsensihteerin
tehtävänä on muun muassa kertoa yhdistyksen toiminnasta ja auttaa tarvittaessa uuden
jäsenpalvelun käytössä.
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Vapaaehtoiset

Yhdistyksen toiminta nojaa vapaaehtoisiin. Yhdistyksessä tehdään vapaaehtoistyötä hallituksen
jäsenenä, puheenjohtajana, lajivastaavana, ohjaajana ja talkoolaisena. Vapaaehtoisten työtä
arvostetaan ja heille järjestetään yhteistyöpäivä sekä muita yhteistyötä ja toimintaa vahvistavia
tilaisuuksia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Vapaaehtoisten kiitoskahvit järjestetään vuoden
lopulla.

VAIKUTA

Viestintä

Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Yhdistyksen sisäinen viestintä tarkoittaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta yhdistyksen hallituksen,
lajivastaavien ja ohjaajien sekä jäsenten välillä.

Ulkoisen viestinnän avulla yhdistys pyrkii näkymään ja viestimään eri tapahtumissa sekä
kanavissa. Ulkoista viestintää yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin pyritään vahvistamaan.

Viestinnän kanavat ja muodot

Yhdistyksen viestintäkanavina ovat sähköposti, verkkosivut turunlatu.fi, uutiskirje Latuviesti
Express, Facebook @turunlatu ja Instagram @turunlatu. Lisäksi polkujuoksulla on oma
Instagram-sivu sekä Metsämörreillä ja pyöräilijöillä oma Facebook-sivunsa. Lajeilla on omat
sähköpostiosoitteet. Lajien viestinnästä vastaavat lajivastaavat. Latuviesti Express -uutiskirjettä
toimittavat viestintävastaavat.

Latuviesti Express

Yhdistys päätyi ensi kerran vuonna 2022 kokeilemaan sähköistä uutiskirjettä, joka nimettiin
Latuviesti Express. Kokeilusta laadittiin raportti, jossa analysointiin kuukausittain lähetetyn
sähköisen uutiskirjeen suosiota ja toimivuutta. Raportti esitettiin yhdistyksen hallitukselle
marraskuun kokouksessa.

Saatujen kokemusten perusteella yhdistys julkaisee sähköistä uutiskirjettä Latuviesti Express neljä
kertaa vuoden 2023 aikana. Uutiskirjeeseen kootaan tulevat tapahtumat ja kerrotaan muusta
ajankohtaisesta.

Uutiskirje lähetetään jäsenille ja sen tilanneiden sähköpostiosoitteisiin. Julkaisusuunnitelma
seuraavalla sivulla.
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Latuviesti Express nro Teema Julkaistaan

1/2023 Sydäntalven toiminta Tammikuun alku

2/2023 Kevään ja alkavan kesän toiminta Huhtikuun alku

3/2023 Loppukesän ja alkavan syyskauden
toiminta

Elokuun alku

4/2023 Syksyn ja loppuvuoden toiminta Lokakuun alku

Uutiskirje julkaistaan Mailchimp-ohjelmalla. Yhdistyksen viestinnästä vastaavat perehtyvät Suomen
Latu ry:n tarjoaman uuden viestintäpalvelun mahdollisuuksiin uutiskirjeen julkaisemisen ja
tapahtumatuotannon osalta. Mahdollisuuksien mukaan siirrytään uuteen järjestelmään vuoden
aikana, mikäli uusi järjestelmä tarjoaa vastaavat mahdollisuudet kuin nykyinen Mailchimp.
Uutta Suomen Ladun tarjoamaa järjestelmää tulisivat mahdollisesti käyttämään viestintävastaavien
lisäksi myös lajivastaavat. Yhdistys nimeää viestintäjärjestelmää varten oman pääkäyttäjänsä.

Verkkosivut turunlatu.fi

Verkkosivujen sisältö osoitteessa turunlatu.fi pidetään ajantasaisina. Tapahtumat tallennetaan
tapahtumakalenteriin lajivastaavan tai muun vastuuhenkilön toimesta.

Jokainen Turun Latu ry:n nimissä viestivä huolehtii viestimänsä asian ajantasaisuudesta ja viestin
ymmärrettävyydestä.

Muu näkyvyys

Yhdistys kokeilee uutta digitaalista tapaa viestiä ja järjestää alkuvuoden aikana suoran lähetyksen
Facebook-sivulle. Lähetyksessä kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja annetaan lähetystä
seuraajille mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Yhdistyksen esite päivitetään alkuvuodesta ja sitä jaetaan tapahtumissa sekä muissa sopivissa
paikoissa.

Vaikuttaminen

Yhdistys on tehnyt vuonna 2022 kuntalaisaloitteen Turun kaupungille ulkoilureitin perustamiseksi
Turun Ladun latumajan läheisyyteen. Hallitus seuraa kuntalaisaloitteen edistymistä kaupungin
prosesseissa.

Yhdistys ylläpitää talvikaudella hiihtolatua Turun latumajalle. Hiihtolomaviikolla pidetään latumaja
avoinna vapaaehtoisvoimin. Latumajalla tarjotaan tietoa yhdistyksen toiminnasta aina sen ollessa
avoinna.
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Yhdistys tiedottaa toiminnastaan tarpeen mukaan Turun kaupungin liikuntapalveluihin ja muille
tahoille.

Latumajan alueen kehittäminen

Latumajan ulkoilureittien kehittämisen lisäksi latumajalla on aloitettu saunarakennuksen
siivoaminen ja saunan lauteiden purkaminen, jotta tila sopisi paremmin vuokrattavien varusteiden
säilyttämiseen. Latumajan alueelle toteutettavan frisbeegolf-radan suunnittelu aloitetaan.

HALLINTO JA TALOUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-10
muuta varsinaista jäsentä sekä 0-7 varajäsentä. Puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet
valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Lisäksi Turun Ladun lajeilla on omat lajivastaavat,
jotka toimivat lajinsa yhteyshenkilöinä ja järjestävät yhdessä muiden ohjaajien kanssa lajitoimintaa,
kuten säännöllisiä viikkolenkkejä.

Yhdistyksen kirjanpito on järjestetty Netvisor-nimisessä kirjanpidon ohjelmassa. Taloudenhoitaja
hoitaa laskujen maksatuksen ja sihteeri niiden tiliöinnit. Toiminnantarkastaja tarkastaa kirjanpidon
tilinpäätöksen yhteydessä. Yhdistyksen tilikausi on sama kuin kalenterivuosi.

Yhdistyksen pääasiallisena tulonlähteinä ovat yhdistyksen jäsenmaksut. Jäsenmaksu päätetään
yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenmaksut laskuttaa Suomen latu, joka tilittää yhdistyksen
jäsenmaksuosuuden yhdistyksen tilille.

Yhdistys tarjoaa lajiopastusta ja ohjausta pyynnöstä muille tahoille, esimerkiksi organisaatioiden
tyhy-päiviin. Näistä peritään pienimuotoinen korvaus varainhankintana yhdistykselle. Turun Ladulle
myönnettiin 1000 € avustus Frisbeegolf-toiminnan kehittämiseen.

Yhdistys on vuonna 2022 järjestänyt mahdollisuuden tukea latumajan ja Päällistönmäen
frisbeegolfradan ylläpitoa Taukotulet-sovelluksessa. Sovelluksen avulla kuka tahansa voi lahjoittaa
haluamansa summan käyttäen sovelluksen tarjoamaa verkkopankki- tai MobilePay-maksua.
Varainkeruulla on Suomen Ladun rahankeräyslupa. Taukotulet-mahdollisuudesta muistutetaan ja
varainkeruuta seurataan.

Yhdistys on anonut vuosittain Turun kaupungin toiminta-avustusta (haku lokakuussa). Lisäksi
kaupunki avustaa latumajan vuokrassa ja maksaa osan hiihtoreitin kuluista.
Vuoden 2023 budjetti on laadittu noin 0-tulokseen tähtääväksi.


