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SUOMEN LATU

• Valtakunnallinen ulkoilujärjestö

• Yli 88 000 jäsentä 185 jäsenyhdistyksessä

• Edistämme kaikenikäisten ulkoilua ja 
liikunnallista elämäntapaa – kaikkina 
vuodenaikoina

• Visio: Kaikki löytävät mielekkään tavan 
ulkoilla ja nauttia luonnosta
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MONIPUOLINEN SUOMEN LATU 

• Avainlajit: Hiihto, talviuinti, retkeily ja 
polkujuoksu
• Muita lajeja: maastopyöräily, frisbeegolf, 

luontohyvinvointi, melonta, sauvakävely, pyöräily

• Lastentoimintaa ja perheliikuntaa
• Metsämörri, Muumien ulkoilukoulut, Luonnossa 

kotonaan, Liikkuva perhe -ohjelma, hankkeet

• Kiertueita, tapahtumia, kampanjoita
• Hyvinvointia luonnosta ja polkujuoksukiertue

• Nuku yö ulkona, Ulkona kuin lumiukko, 
Sienestyskampanja
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SUOMEN LATU JA KOULUTUSTOIMINTA

Koulutustoiminta on yksi järjestön strategisista painopisteistä.

● Konkreettisina toimenpiteinä koulutustoiminnan uudistus 

sekä Ohjaajarekisteri ja -klubi. 

● Lisää liikuntaa jäsenyhdistyksiin 

○ Askelmerkit ohjaamiseen -materiaali ja -koulutus

○ Ilmaispaikat ohjaajakursseille → eniten MTB ja 

polkujuoksu

● Suomen Latu kouluttaa vuosittain:

○ Yli 200 uutta aikuisliikunnan ohjaaja eri lajeihin

○ Lähes 1000 lastentoiminnan ohjaajaa (mm. muumien 

ulkoilukoulut, metsämörritoiminta, luonnossa 

kotonaan)
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MAASTOPYÖRÄILY SUOMEN LADUN LAJIKSI 

2014

● Maastopyöräilyn olosuhde- ja tarvekartoitus sekä niihin 

liittyvät hyvät käytännöt –hanke käynnistyi. Metsähallitus oli 

mukana Suomen Ladun PyöräPolku-hankkeen 

ohjausryhmässä.

● Ensimmäinen maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssi 

järjestettiin Jyväskylän Pyöräilyseuran kanssa

2015

● PyöräPolku –hankkeessa olosuhdeseminaari ja aineistopankki 

maastopyöräilyn olosuhteiden edistämiseksi

● MTB-alkeisohjaajakurssin lisäksi Suomen Latu tuki 

jäsenyhdistysten edustajien osallistumista 

pyöräilynohjaajakurssille

https://www.suomenlatu.fi/vaikuta/sina-voit-vaikuttaa/vinkkeja-ulkoilupaikkojen-suunnitteluun/maastopyoraily
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MAASTOPYÖRÄILY SUOMEN LADUN LAJIKSI

2016

● Maastopyöräily tutuksi -kiertue, jonka tavoitteena oli tutustuttaa 

yhdistyksiä maastopyöräilytoimintaan matalan kynnyksen periaatteella. 

○ Kiertue kiersi 22 paikkakunnalla ja osallistujia kursseilla oli yhteensä 

noin 340 henkilöä.

2017

● Maastopyöräily tutuksi -kiertue 15 paikkakunnalla ja osallistujia kursseilla 

oli yhteensä noin 220 henkilöä. 

● Koulutetut ohjaajat järjestivät omissa yhdistyksissään viikkolenkkejä, 

lajiesittelyjä sekä maastopyöräilyretkiä,  Fatbike-lenkkejä ja -retkiä oli 

myös talvikaudella. 

● MTB-työryhmä aloitti toimintansa
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MAASTOPYÖRÄILY SUOMEN LADUN LAJIKSI

2018

● Maastopyöräily tutuksi -kiertue 16 paikkakunnalla ja osallistujia 

kursseilla oli yhteensä noin 280 henkilöä.  

● Maastopyöräilytoimintaa järjesti jo 46  yhdistystä. 

Osallistumiskertoja eri maastopyörätapahtumiin 7 000.

2019

● Maastopyöräilytoimintaa järjesti 52 yhdistystä. Yksittäisiä 

järjestämiskertoja oli yli 640 ja osallistumiskertoja eri 

maastopyörätapahtumiin 9 800.
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MAASTOPYÖRÄILY SUOMEN LADUN LAJIKSI

2020

● MTB-ohjaajille jatkokoulutuspäivä yhdessä polkujuoksuohjaajien kanssa 

Vierumäellä

● Tukea ohjaajalle -vinkkipankki 

● Opas reittien perustamiseen

● MTB-työryhmä työsti MTB-käsikirjaa (valmis 2021) 

● Maastopyöräilyn lajikehitysillat yhdistyksille

● Maastopyöräilytoimintaa järjesti 42 yhdistystä (koronasta huolimatta). 

Yksittäisiä järjestämiskertoja oli yli 460 ja osallistumiskertoja eri 

maastopyörätapahtumiin 8 200.

➔ Suomen Latu on myös vuosien aikana ollut mukana Suomen 

Pyöräilynohjaajat ry:ssä ja Pyöräilykuntien verkoston Suomi Pyöräilee 

-hankkeen työvaliokunnassa. 

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/ohjaajaklubi/tukea-ohjaajalle/maastopyoraily.html
https://www.suomenlatu.fi/media/kopio-tiedostosta-opas_maastopyorareitin_perustamiseen_nettipdf.pdf
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MTB-ALKEISOHJAAJAKOULUTUS 2013-2020

Koulutettuja MTB-alkeisohjaajia (koulutuksia/v): 

2013: ? (1) 

2014: 13 (1)

2015: 10 (1)

2016: 25 (2)

2017: 31 (2)  

2018: 34 (2)

2019: 33 (2)

2020: 29 (2)

Yhteensä 175 koulutettua MTB-alkeisohjaajaa
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KOULUTUSYHTEISTYÖ

Suomen Latu tekee yhteistyötä Suomen Pyöräilynohjaajien kanssa  

● MTB-alkeisohjaajakoulutuksen (laajuus 16h)  

● taloudellinen tuki ohjaajien osallistumista SuPo:n pyöräilynohjaajakoulutukseen 

(aiemmin)

● Vuonna 2021 on tavoitteena pilotoida maastopyöräilypainotteinen 

pyöräilynohjaajakoulutus (laajuus 50h) Suomen Ladun yhdistysten ohjaajille

○ koulutukseen haku kevään 2020 aikana, toteutus kesä-syksy 2021

■ edellytyksenä MTB-alkeisohjaajakoulutus ja aktiivinen                              

toiminnan tuottaminen omassa yhdistyksessä 

○ haasteena rahoitus

■ vaikka MTB-alkeisohjaajakoulutuksessa ollut yhdistyksille maksuttomia 

paikkoja, tulee tässä olemaan omarahoitusosuus

http://pyorailynohjaajat.fi/
http://pyorailynohjaajat.fi/maastopyorailyn-alkeisohjaaja/
http://pyorailynohjaajat.fi/koulutus/pyorailynohjaaja/
http://pyorailynohjaajat.fi/koulutus/pyorailynohjaaja/
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SUOMEN LADUN TUKITOIMET OHJAAJILLE

● Ohjaajarekisteri 

○ Suomen Ladun ylläpitämä ulkoilu- ja luontoliikuntalajien ohjaajien 

rekisteri, josta yhdistykset ja muut tahot voivat etsiä ohjaajia omaan 

toimintaansa ja yksittäisiin tapahtumiin. Ohjaajia rekisterissä 580

● Ohjaajaklubi rekisterissä oleville ohjaajille

● Askelmerkit ohjaamiseen -materiaali ja -koulutus

● Ilmaispaikat maastopyöräilyn alkeisohjaajakurssille 

● Tukea ohjaamiseen -materiaalipankki ja nettisivut

● Maastopyöräilyn kehittämisillat latualueittain

● Tapahtumat: 

○ Suomen Ladun vuosittainen ohjaajien tapaaminen & jatkokoulutus 

○ MTB-viikko Kiilopäällä vuosittain elokuussa (Kiilopää Trailventure)

● Materiaalituki:

○ MTB-ohjaajan paita tuo auktoriteettia ja näkyvyyttä metsässä

○ Pyöräilytarvikereppu toimintaa aloittaville

https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/ohjaajaklubi/ohjaajarekisteri
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/ohjaajaklubi.html
https://www.suomenlatu.fi/uutiset/kaikki-uutiset/ohjaajaklubi/askelmerkit-ohjaamiseen-koulutus.html
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/ohjaajaklubi/tukea-ohjaajalle/maastopyoraily.html
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/maastopyoraily.html



