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Kuhankuonon Latu ja Polku ry
Jäsentiedote 1/2015

Ruskaretkeläisiä Hangaskurun maisemissa 2014
Kuva: Hilkka Stenroos
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Kuhankuonon Latu ja Polku ry
Osoite:
Pankkiyhteys:
Y-tunnus:
Kotisivut:

Pajutie 5, 21270 Nousiainen
FI69 5295 0020 0148 36
2038759-9
www.suomenlatu.org/kuhankuononlatujapolku

Hallitus 2015:

puh.nro

Puheenjohtaja:

Pekka Kaven
email:
pekka.kaven@pp2.inet.fi

040 559 6423

Varapuheenjohtaja:

Raija Huovila

040 716 4325

Jäsenet:

Pirjo Kurppa

045 899 2855

Eero Mattila

040 748 3802

Ulla Meriö

040 762 8328

Olli Mäkipää

0400 782 890

Veijo Valtonen

044 033 9000

Veijo Vuorenpää

0500 788 527

Hilkka Stenroos

040 777 5980

Hilkka Stenroos
email:
hilkka.stenroos@pp.inet.fi

040 777 5980

Sihteeri ja jäsensihteeri:

Yhdistyksen jäsenmaksut 2015,
suluissa Suomen Ladun osuus:
Henkilömaksu
19,50 € (14,50)

Rinnakkaisjäsen

12,50 € (8,00)

Perhejäsenmaksu

25,00 € (22,00)

Nuorisojäsen <19 v.

12,50 € (8,00)

Yhteisöhenkilöjäsen

25,00 € (14,50)

Suomen Latu ry:

Lounais-Suomen latualue:

Radiokatu 20, 00240 Helsinki

Yhteyshenkilö Marjo Tahvanainen

puh. 044 722 6300

puh. 050 377 6596

www.suomenlatu.fi

marjo.tahvanainen@netti.fi
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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys kaikille jäsenille ja hyvää alkanutta vuotta 2015!
Syksy ei nytkään ollut paljon viime vuotta kummenpi, vaan melkein lumeton, ainakin täällä
Varsinais-suomessa. Tämä on sitä meidän alueen talvea ja siihen on tyytyminen.
Nousiaisten kunta laittoi lukion auditorin kokoustilan maksulliseksi myös oman alueen yhdistyksille
ja vielä sen verran arvokkaaksi ettemme ole sielä enää kokouksiamme pitäneet.
Onneksi paikallisen rahalaitoksemme Nousiaisten Osuuspankin kokoustila on ollut maksutta
käytössämme. Tietenkin yhdistysemme tilit ovat mainitussa pankissa ja rahaliikenteemme toimii sitä
kautta.
Retkiohjelmiimme on joskus kyselty myös hiihtoretkiä pohjoiseen, emme ole sellaista vielä ohjelmaamme
ottaneet. Kunnan liikuntatoimi järjestää vuosittain hiihtolomaretken, johon myös voi päästä mukaan.
Sen lisäksi hyvin monella on omia tai tuttavien lomaosakkeita Lapissa. Välillä myös naapuriyhdistys
Raision Rinkka on tiedoittanut, että heidänkin hiihtolomaretkelle olisi mahdollista lähteä mukaan.
Pyöräilyiltojamme voisi ajatella tehdä vähän kiinnostavammaksi jos joka ilta olisi selvä kohde ja sielä
esimerkiksi tutustuminen kohteeseen. Kerran kävimme Hyrkön luona tutustumassa Sika-Kyöstin
piilopaikkaan ja silloin oli osallistujia tosi runsaasti.
Yhdistyksemme vuosikokous teki päätöksen ettei vuosikokousilmoituksia enää julkaista maksullisina
alueemme lehdissä vaan jäsenkirjeessä ja yhdistyksen kotisivuilla.
Tähän käytäntöön ovat monet naapuriyhdistyksetkin siirtyneet, tällä säästetään sekä rahaa että työtä.
Jäsentiedotteen tietenkin laitattekin tallelle, mutta kannattaa laittaa kokouspäivämäärät heti kalenteriin
niin sitten ne siellä muistuttavat asiasta.
Geokätköily, niiden etsiminen on uusi mukava laji muun liikunnan yhteydessä. Nykyisin kun melkein
kaikissa puhelimissa on GPS paikannin, puhelimiin voi ladata myös geokätköohjelmia, josta selviää kuinka
paljon alueellasi on geokätköjä. Geokätkö on pienessä muovirasiassa oleva tunnus, joka on piilotettu
maastoon tai vaikka jonkun rakennelman alle tai viereen. Ohjelmassa on luettelo kätköistä ja niiden
koordinaatit, fiksuimmat ohjelmat kertovat sinulle paikantimen näytöltä kuinka kaukana kätkö sinusta on
ja mihin suuntaan sinun on kuljettava, jos haluat löytää sen.
Yhdistyksellämme on yksi koulutettu geokätköohjaaja Paula Mannerjoki ja toista olemme kouluttamassa.
Pekka Aittala odottelee mahdollisuutta mennä koulutettavaksi kunhan kurssipaikka tulee sopivan matkan
päähän.
Meillä ei varsinaisesti retkiohjelmassa ole, mutta olen mielessäni visioinut, että voisimmehan tehdä
pienen patikkaretken kotikuntamme metsiin. Voisimme samalla etsiä jonkun geokätkön ja mennä lopuksi
jollekkin laavulle paistamaan makkaroita ja pitämään palautekeskustelua.
Meillä on omallakin alueella useita laavuja ja tulipaikkoja, joita voi käyttää tällaisilla retkillä tukikohtina.
Martti Kakon metsätukikohta ja laavu, jossa olemme Marrasvalkeitakin polttaneet, on retkeilijöiden
käytettävissä ja paikan ETRS-TM35FIN tasokoordinaatit ovat P 6736579 I 236671.
Hilkan laavu on vähän eri suunnalla ja sen koordinaatit ovat P 6736659 I 245140 ja sinne on pieni
kävelymatka metsäautotien päästä.
Varminta on ottaa vähän kuivia puita mukaan, että saa makkarat grillattua, mutta käyttäkää tukikohtia
hyväksenne, kun semmoisia sinne on tullut rakennettua.
Tässä samalla haluan kiittää hallitusta ja sihteeri Hilkkaa hyvästä yhteistyöstä, hallituksessa valitsee hyvä
henki ja talkoolaisia on ollut helppo saada tapahtumien järjestelyihin.
Osallistukaa retkillemme ja tapahtumiimme, siellä nähdään!
tv. Pekka
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Toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat vuonna 2015:
Yhdistyksen talkootoiminta ja muut pitkäkestoiset tapahtumat:
 Yhdistys vastaa Falkinkosken kylmäuinnin järjestelyistä lämmittämällä saunan, suorittamalla tilojen
siivouksen ja pesun sekä hoitamalla saunamaksujen rahastuksen ja saunakassan edelleen tilityksen.
Saunan lämmitys ja rahastus hoidetaan jakamalla lämmitysvuorot lämmitysrinkiin ilmoittautuneiden
kesken. Lämmitysrinkiin otetaan mielellään lisää talkoolaisia.
Nousiaisten kunta ei ole vielä päättänyt Falkinkosken kesäajan toiminnasta.


Metsämörritoiminta pyritään aloittamaan uudelleen vuoden 2015 aikana. Uusi metsämöriohjaaja on
löytynyt ja hän osallistuu huhtikuussa metsämörriohjaajakoulutukseen. Koulutettavia
metsämörriohjaajia toivotaan löytyvän vielä lisää.

Vuoden aikana eri kuukausina järjestettävät retket ja tapahtumat:
Tammikuu:
 Lauantaina 10.1. tehdään retki Uuteenkaupunkiin. Ensin mennään Vahterus Ringin kuntoputkeen
hiihtämään. Hiihdon sijaan on mahdollista kävellä tai jopa pyöräillä. Kuntoputkesta siirrytään
Uudenkaupungin uimahalliin saunomaan ja uimaan.


Torstaina 29.1. järjestetään i suksien voitelu- ja huoltokurssi Valpperissa. Kurssin järjestäminen
edellyttää hyvää lumitilannetta ladulla suksien voitelun kokeilemiseksi.

Helmikuu:
 Perjantaina 6.2. tehdään teatteriretki Turkuun Logomoon. Esityksenä on Turun kaupunginteatterin
esittämä musikaali Seili. Näytäntö alkaa klo 19.00.


Sunnuntaina 22.2. järjestetään kaikille avoin talviriehatapahtuma Vuorenpäässä.
Tapahtuma sopii erityisesti lapsille, heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen. Ohjelmassa on
lumitilanne huomioiden mäenlaskua, napakelkkailua, lapsille poniajelua.
Mahdollisuus ostaa muurinpohjalettuja, nokipannukahvia, mehua ja grillimakkaraa.
Järjestelijänä toimii Veijo Vuorenpää avustajineen.

Maaliskuu:
 Kaikille avoin pilkki- ja ulkoiluretki Askaisten Pikisaareen
tehdään sunnuntaina 1.3. Lähtö kimppakyydein Nousiaisten
Henrikin koulun pihalta klo 9.00.
Ohjelmassa on pilkintää ja ulkoilua kävellen tai hiihtäen (lumi- ja
jäätilanne huomioiden). Mahdollisuus lainata pilkkivälineitä.
Omat eväät mukaan sekä lämmin sään mukainen vaatetus.
Takkatupa on käytössä ja sinne pääsee halutessaan
tuulensuojaan ja lämmittelemään sekä syömään eväitä ja
grillaamaan makkaraa.
 Järjestetään hiihtoretki Virttaankankaalle Vampulan majalle (ajankohta päätetään myöhemmin
lumitilanne huomioiden).
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Huhtikuu:
 Huhtikuussa sauvakävellään Rästäsmäen pururadalla maanantaina 13.4. ja 27.4. alkaen klo 18.00.
 Sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistain 14.4. alkaen
klo 18.00 Osuuspankin kokoustilassa.
Kokouksen jälkeen Mairit ja Risto Randell kertovat
pyhiinvaellusmatkastaan Espanjan halki Santijaago de
Compostellaan.


Maanantaina 20.4. alkaen klo 18.00 järjestetään suunnistusja gps-kurssi Valpperin Urheilutalon
saunarakennuksessa.

Toukokuu:
 Maanantaina 4.5. ja 11.5. sauvakävellään alkaen klo 18.00 Rästäsmäen pururadalla.


Helatorstaina 14.5. järjestetään Savojärven kierto-polkuretki. Savojärven kierron lähtö- ja
huoltopisteinä toimivat Rantapiha ja Kurkelan kokoustila.
Rantapiha on varattu viikonvaihteeksi 3. – 4.5. ja Kurkelan kokoustila
sunnuntaiksi 4.5. Lauantaipäivä varataan polkuretken valmistelutöille.
Talkooporukka yöpyy Rantapihalla.
Polkuretki on yksi neljästä polkuretkipassi-projektiin kuuluvista
polkuretkistä. Muut siihen kuuluvat polkuretket ovat Paimion Polku,
Karevan kierto ja Suden polku. Polkuretkiä markkinoidaan yhdessä sekä
tehdään yhteinen lehdistötiedote. Lisäksi jokainen taho mainostaa
tapahtumia omia kanaviaan käyttäen.
Osallistujat säilyttävät passin ja saavat osallistuessaan johonkin näistä polkuretkistä passiinsa leiman.
Kolme leimaa oikeuttaa Partiovarusteen lahjakortin arvontaan ja kaksi leimaa CM-lahjakortin
arvontaan.
Talkoolaisia tarvitaan, varsinkin sunnuntaina, vähintään 10 henkeä liikenteen ohjaukseen,
lähtijöiden kirjaukseen, makkaran paistoon ja kahvin ym. myyntiin. Ota yhteyttä ja ilmoittaudu
talkoolaiseksi.



Pyöräilyt
* Kaikille avoimet keskiviikkkoiltojen pyöräilyt aloitetaan
20.5. ja jatkuvat viikoittain keskiviikkoiltaisin.
Lähdöt klo 18.00 Nousiaisten Henrikin koulun pihalta.
Pyöräilijät jaetaan kahteen ryhmään. Ryhmä 1. pyöräilee
hitaammin ja tekee lyhyemmän matkan.
Ryhmä 2. pyöräilee nopeammin ja tekee pitemmän matkan.
Reitit suunnitellaan etukäteen siten, että se mahdollistaa reittivalinnat.
* Kirkkopyöräilyt aloitetaan sunnuntaina 24.5. Kohteena on silloin Nousiaisten kirkko.
Kirkkopyöräilyt ovat kaikille avoimia. Sunnuntaina 31.5. pyöräillään Maskun kirkkoon. Pyöräillään
kirkkoon, osallistutaan Jumalanpalvelukseen ja kotimatkalla juodaan kirkkokahvit latuyhdistyksen
kustantamana.
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Kuhankuonon Latu ja Polku osallistuu Metsähallituksen järjestämään tapahtumaan Euroopan
kansallispuitopäivänä (lauantaina 23.5. ?). Kurjenrahkan kansallispuiston maastossa.

Kesäkuu:
 Keskiviikkoiltojen pyöräilyt jatkuvat viikoittain.


Kirkkopyöräilyt jatkuvat seuraavasti: 7.6. kohteena on Mynämäen kirkko ja 14.6. Ruskon kirkko, sillä
edellytyksellä, että ko. kirkoissa on Jumalanpalvelukset mainittuina päivinä.

Heinäkuu:
 Lauantaina 11.7. järjestetään retki Mustion linnaan.
Ohjelmassa on yhdistetyt opastetut kierrokset Mustion
linnan museossa ja sään salliessa puistokierros.
Kierrosten jälkeen ohjelmassa on ruokailu ja sen jälkeen klo
13.30 Mustion linnan kesäteatterin esitys ”Kokkisoppa”.
Rooleissa Risto Kaskilahti, Sari Puumalainen, Sixten
Lundberg, Susanna Laine, Anu Palovaara ja Petrus
Kähkönen, ohjaus Jouko Keskinen. Matkustus Nousiaisista
Mustioon ja takaisin bussilla sillä edellytyksellä, että
retkelle ilmoittautuu riittävästi osallistujia.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Hilkalle mahdollisimman
pian, puh. 040 777 5980 tai sähköpostilla: hilkka.stenroos@pp.inet.fi.
Elokuu:
 Kesän meriretki järjestetään lauantaina 8.8. kohteena Russarön linnakesaari Hangon edustalla.
Kaunis saari kätkee sisälleen Hangon silmä-majakan lisäksi lukuisia sotilashistoriallisia aarteita. Russarö liittyy vahvasti Suomen merenkulun ja meripuolustuksen
historiaan. Saarella on opastettu kierros, johon kuuluu n. 6 km kävelyä. Ohjelmaan
kuuluu bussimatkan lisäksi lounas Hangossa, vesibussimatkat, opastettu kierros
Russarössä sekä perinteiset munkkikahvit sotilaskodissa.
Retkelle mahtuu n. 50 henkeä ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Hilkalle, puh. 040 777 5980 tai sähköpostilla:
hilkka.stenroos@pp.inet.fi.


Yhdistys osallistuu lauantaina 15.8. Nousiaisten Henrikin markkinoille. Yhdistyksemme kota
pystytetään edellisten vuosien tapaan osastoksemme, jossa esittelemme toimintaamme,
järjestämme kilpailun ja muuta ohjelmaa sekä suoritetaan jäsenhankintaa.



Sunnuntaina 16.8. yhdistys osallistuu
Ravintolapäivään avaamalla popup ravintolan
Raimon laavulla Paijulassa.

Menu on vielä lopullisesti lyömättä lukkoon, mutta
lupaamme listalta löytyvän herkullista nautittavaa kuten
esim. hernekeittoa, muurinpohjalettuja, nuotiomakkaraa,
nokipannukahvia, mehua ym. ym., mitä nyt olosuhteet
huomioiden voimme tarjoilla.
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Lauantaina 29.8. järjestetään Suomen Ladun Yhdessä retkelle päivänä patikkaretki Rantapihalta
Kuhankuonon reitistölle. Ensin tutustutaan Olli Mäkipään johdolla Rantapihan lähellä olevaan
puulajipuistoon ja sen jälkeen patikoidaan Huhtaniitynmäelle ja edelleen Takaniitynvuorelle,
Lakjärvelle, Paltanvuorelle ja takaisin Rantapihalle. Reitin pituus on n. 10 km.

Syyskuu:
 Syksyn ruskaretki tehdään Sallaan. Ajankohta on 5.9. – 12.9.2015 (vko 37). Matkaan lähdetään
varhain 5.9. aamulla. Majoitus on varattu Sallatunturin Tuvilta
mökeistä, jotka ovat saunallisia yhden tai kahden
makuuhuoneen mökkejä. Tupien hintaan sisältyy aamupala,
retkieväät, päivällinen, liinavaatteet, pyyheliinat, takkapuut ja
loppusiivous.
Viikon aikana retkeillään patikoiden alueella. Sallan
reittiverkosto on runsas. Alueen läpi kulkee myös UKK-reitti.
Sallatunturiksi kutsutaan Iso Pyhätunturin (477 m) ja Pienen
Pyhätunturin muodostamaa tunturialuetta. Ison Pyhätunturin
laelta avautuu huikeat näkymät Venäjän puolen tuntureille (Sallatunturi, Välitunturi ja Rohmoiva).
Hyvällä säällä näkyy lukuisia muita tuntureita kuten Rukatunturi ja Pelkosenniemen Pyhätunturi.
Nähtävyyksistä mainittakoon Salmijärven kuru (jäätiköiden kuluttama kuru), Kalliojärvi (kallioisessa
rotkossa sijaitseva kaunis erämainen järvi), Kaunisharju, Topsakka-aapa (Natura-alueella sijaitseva
laaja suo, jota halkoo Topsakkaharju), Palotunturi sekä Aatsinginhauta (20 km pitkä rotkolaakso).
Retken järjestelyistä vastaavat Hilkka ja Pekka.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Hilkalle, puh. 040 777 5980 tai sähköpostilla:
hilkka.stenroos@pp.inet.fi. Retki täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli olet jo mielestäsi
ilmoittautunut, esim. viime syksyn ruskaretkellä, varmista vielä paikkasi pikaisesti.


Sauvakävelyillat Rästäsmäen pururadalla aloitetaan maanantaina 14.9. klo 18.00 jatkuen viikoittain.



Polulta polulle syksyn polkuretki -sarja alkaa Paimion polulla sunnuntaina 27.9.

Lokakuu:
 Lauantaina 3.10. järjestetään kaikille avoin Karpaloretki joko
Kurjenrahkan kansallispuiston soille tai jollekin muulle
lähempänä ajankohtaa ilmoitettavalle suolle.
Lähtö Nousiaisten Henrikin koulun pihalta kimppakyydein
klo 9.00. Omat eväät mukaan, pitkävartiset saappaat jalkaan ja
sään mukainen lämmin vaatetus.

Sunnuntaina 4.10. Polulta polulle polkuretki Karevan kierto.
 Sunnuntaina 11.10. osallistutaan Sudenpolkuun. Sudenpolku päättää Polulta polulle polkuretkisarjan
ja on yksi neljästä polkuretkipassi-projektin polkuretkistä.
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Marraskuu:
 Sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 19.11. alkaen klo 18.00 Nousiaisten Osuuspankin
kokoustilassa.


Marrasvalkeita poltetaan perinteiseen tapaan
täydenkuun aikoihin perjantai-iltana 7.11. Kakon laavulla.
Tarjolla on entisten vuosien tapaan ”ohragryynipuuroa ja
väskynäsoppaa”. Metsä valaistaan lyhdyin ja ulkotulin,
samoin teemapolku. Ohjelmassa on lauluja ja leikkejä.
Mahdollisuus omien eväiden syöntiin sekä makkaran
grillaamiseen nuotiolla.
Tilaisuus on kaikille avoin. Lähtö opasauton johdattamana
klo 18.00 Nousiaisten Henrikin koulun pihalta.

Joulukuu:
 3. adventtisunnuntaina 13.12. järjetetään perinteeksi muodostutut Metsäkirkko Vuorenpään
laavulla alkaen klo 15.00. Tilaisuus on kaikille avoin.
Toivomme saavamme omasta seurakunnasta papin
toimittamaan metsäkirkon sekä Juha Aavikon ja
Mikko Litmasen hoitamaan edellisten vuosien tapaan
lauluosuudet.

Yhdistyksen muu toiminta
Vapepan toiminta
Kuhankuonon Latu ja Polku osallistuu vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan toimintaan osallistumalla
etsintöihin sekä koulutustilaisuuksiin. Yhdistyksen sihteeri Hilkka Stenroos on valittu edustamaan
Kuhankuonon Latua ja Polkua kaudelle 2013 – 2015
Raision seudun Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun toimien paikallistoimikunnan puheenjohtajana sekä
yhtenä kolmesta valmiuspäivystäjästä. Hilkka on valittu Suomen Ladun edustajaksi Varsinais-Suomen
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun maakuntatoimikuntaan kaudelle 2013 – 2015.
Yhdistyksellä on aktiivinen etsintäryhmä, johon tällä hetkellä kuuluu yhteensä 47 henkeä. Hälytyskaavion
mukaisesti yhdistyksen päähälyttäjänä toimii Pekka Kaven ja hänellä on kaksi varamiestä. Ryhmähälyttäjiä
viisi: Pirjo Kurppa, Ulla Meriö, Raija Huovila, Eero Mattila ja Pekka Kaven, jotka hälytystilanteissa
hälyttävät kukin oman ryhmänsä. Hälytystilanteissa on nopeasti saatu 10 – 15 hengen ryhmä
osallistumaan etsintään. Ryhmään otetaan mielellään uusia aktiivisia henkilöitä mukaan. Yhdistys
maksaa heidän koulutuksensa.
Vapepan koulutustoiminta ja harjoitukset vuonna 2015:
Huhti – toukokuussa rakennusetsintäharjoitus. Elo- syyskuun vaihteessa järjestetään koulutustilaisuus,
jossa vapaan seurustelun lisäksi puhutaan etsintään liittyvistä ajankohtaisia asioita, uusista
etsintätavoista kuten partioetsintä sekä siitä mihin muuhun Vapepaa voidaan käyttää tavanomaiseen
etsintnän lisäksi. Lokakuussa on maastoetsinnän peruskurssi sekä maastoetsintäharjoitus.
Koulutuksista ja harjoituksista tiedotetaan lähempänä ajankohtaa sähköpostilla ja paikallisitehtien
ilmoituksilla sekä Kuhankuonon Ladun ja Polun kotisivuilla sekä paikallistoimikunnan nettisivuilta
osoitteesta www.vapepa.fi/raisio/tapahtumat.
Ilmoittautumiset kursseille ym. Hilkalle, Hilkka ilmoittaa kuhankuonolaiset ryhmänä.
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Tervetuloa harrastamaan kylmäuintia Falkille!
Falkin sauna on lämpimänä:
keskiviikkoisin klo 17.30 – 20.00
lauantaisin klo 16.00 – 18.00.
Juhlapyhät voivat muuttaa lämmitysaikaa.
Falkin uimalan osoite on:
Valpperintie 550, Nouisiainen.

Kuhankuonon Ladun ja Polun järjestämille matkoille voivat osallistua ensisijaisesti
oman yhdistyksen jäsenet.
Suomen Ladun tapaturmavakuutus koskee vain jäsenmaksunsa maksaneita alle 75-vuotiaista
latuyhdistyksen jäseniä. Kuhankuonon Latu ja Polku on vakuuttanut 75 – 79 vuotiaat jäsenensä
vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella.
Vakuutukset ovat voimassa kaikilla järjestetyillä retkillä ja tapahtumissa.

OSTA LAHJAKSI
KUHANKUONON LADUN JA POLUN
JÄSENYYS!

Jäsenyys sopii hyvin kaikkiin lahjatarpeisiin:
synttäri-, nimipäivä-, ystävänpäivä-, hää-, tuliais-, naapuri-, ym. lahjaksi
mihin lahjaa tarvitsetkaan….
Näin saat ystäväsi mukaan kanssasi nauttimaan luontoliikunnasta.

KUHANKUONON LADUN JA POLUN MATKOJEN PERUUTUSEHDOT:
Mikäli peruutus tapahtuu:
- viimeistään 60 vrk ennen lähtöä, palautetaan matkan ennakkomaksuna peritty summa
vähennettynä toimistokuluilla 20 €/henkilö
- myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkan alkua, peritään 50 % hinnasta/henkilö.
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi.
Tässä sovelletaan yleisten seuramatkaehtojen syitä ylivoimaisesta esteestä.
Tällöin peritään ainoastaan toimistokuluna 20 €/henkilö, mikäli Kuhankuonon Latu ja Polku saa vastaavan
hyvityksen majoitusliikkeeltä tai palvelun tarjoajalta peruutuspaikasta. Jos latuyhdistys joutuu
maksamaan majoitusliikkeelle tai palvelun tarjoajalle kokonaan tai osan peruuttavan henkilön
osallistumismaksusta, yhdistys veloittaa vastaavan summan peruuttajalta lisättynä toimistokuluilla.
Huom. loman saanti/saamattomuus ei ole ylivoimainen este.
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SAVOJÄRVEN KIERTO HELATORSTAINA 14.5.2015
Reitti kulkee Savojärven ympäri kiertävää reittiä Kurjenrahkan kansallispuistossa.
Lähdöt joko Kurjenpesän luontotuvalta tai Savojärven Rantapihalta klo 9.00 – 12.00.
Reitin pituus on n. 6,5 km. Osallistujilla on mahdollisuus halutessaan lisätä reitin pituutta kiertämällä
Pukkipalon reitin (9 km) ja poiketa edestakaisin Lakjärvellä (1,2 km), jolloin kokonaismatkaksi muodostuu
n.17 km.
Opastus:Kurjenpesän luontotupa: Turku-Säkylä tieltä (tie nro 204) kansallispuiston opaste, Savojärven
Rantapiha: Nousiainen>Valpperintie>Saksalantie, josta viitta Savojärventie ja Rantapiha.
Huoltopisteet Kurjenpesällä ja Rantapihalla. Huoltopisteissä voi ostaa mm. makkaraa, kahvia ja
leivonnaisia.
Osallistumismaksu: aikuiset 5 euroa, lapset 4-12 vuotiaat 2 euroa. Maksuun sisältyy mehu ja kunniakirja.
Tapahtuma on yksi neljästä polkuretkipassi-projektiin kuuluvista polkuretkistä.
Muut polkuretket ovat Paimion Polku, Karevan kierto ja Sudenpolku.
Osallistuessasi Savojärven kiertoon saat passin ja leiman passiin!
Osallistu syksyllä seuraaviin polkuretkiin, saat jokaisesta osallistumisesta leiman passiin. Kolme leimaa
oikeuttaa Partiovarusteen lahjakortin arvontaan ja kaksi leimaa oikeuttaa CM-lahjakortin arvontaan.

Tiedottaminen jäsenille
Jäsentiedote lähetetään jäsenille tammikuussa, tarvittaessa toinen syyskuussa. Tapahtumista ilmoitetaan
Vakka-Suomen Sanomien ja Rannikkoseudun yhdistys- ja kuntapalstoilla sekä yhdistyksen omilla
kotisivulla ajankohtaisissa osoitteessa: www.suomenlatu.org/kuhankuononlatujapolku.fi sekä facebooksivuilla. Tapahtumat löytyvät myös Suomen Ladun yhdistysten kalenterisivuilta:
www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri.
Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten kutsut julkaistaan jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen
kotisivuilla.
Tiedottamisen parantamiseksi sähköpostitse tiedottamista on pyritty lisäämään ja tehostamaan.
Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi Hilkalle osoitteella: hilkka.stenroos@pp.inet.fi. Mikäli aikaisemmin
ilmoittamasi sähköosoite on vaihtunut, ilmoitathan ystävällisesti uuden.
Näin saat tapahtumatiedot vaivattomasti ja nopeasti tietoosi aina kun jotakin on tapahtumassa.
Kiitämme jo etukäteen osoitteiden ilmoittamisesta! Näin latuyhdistyksemme tiedottaminen paranee.
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Etsimme metsämörriohjaajia
Metsämörri on satuhahmo, joka johdattaa lapset tutustumaan luonnon ihmeisiin.
Metsämörri-toiminnassa lapset oppivat viihtymään luonnossa omien kokemusten,
elämysten ja aistien kautta. Vuodenaikojen vaihtelua seurataan leikkien, laulujen ja
satujen johdolla kerran viikossa muutaman viikon ajan kevät- ja syyskaudella.
Metsämörrit ovat 5 – 8 vuotiaita, sitä nuoremmat ovat joko Metsänuppusia tai Metsämyttysiä,
vanhemmat taas Metsävaeltajia.
Suomen Latu kouluttaa Metsämörriohjaajia ja Kuhankuonon Latu ja Polku maksaa omien ohjaajiensa
koulutuksen. Vuonna 2015 järjestetään 22. – 23.8. kurssi Kaarinassa. Ohjaajan homma sopii hyvin äideille
ja isille, joilla on itsellä samanikäisiä lapsia. Mikäpä ettei myös isovanhemmille.

Muutkin vapaaehtoiset talkoolaiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan
Yhdistyksen toimintaa pyöritetään pelkästään vapaaehtoisella talkootyöllä. Mikäli toiminta kiinnostaa,
olet osaava jollakin osa-alueella sekä voit ja haluat pistää itsesi likoon sitoutumalla tehtävän
hoitamiseen, kerro siitä meille.
Kiinnostu uudesta hyvästä harrastuksesta ja ota yhteyttä Hilkkaan, Pekkaan tai muihin hallituksen
jäseniin! Tämänkaltainen vapaaehtoistoiminta on itselle erittäin antavaa.

Lounais-Suomen latualueen tulevia tapahtumia:
08.02. Harjuhiinto Säkylä – Virttaan harjun maastossa, Huittisten Latu ja Polku
01.03. Huovinretken laturetki, Huovinretki Säkylä
04.10. Huovinretken polkuretki
14.11. Lounais-Suomen latualueen pikkujoulut, Säkylä Huovinrinteen Päällystökerho

Huom.
Retkien ja tapahtumien ajankohtiin voi jostakin syystä tulla muutoksia.
Seuraa paikallislehtiä, yhdistyksen kotisivuja tai tarkkaile sähköpostiasi.
Voit varmistaa asian myös Hilkalta, Pekalta tai muilta hallituksen jäseniltä.
Yhteystiedot löydät sivulta 2.
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KOKOUSKUTSU
Kuhankuonon Latu ja Polku ry:n kevätkokous
pidetään Nousiaisten Osuuspankin kokoustilassa
tiistaina 14.4.2015 klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen Mairit ja Risto Randell kertovat
pyhiinvaellusmatkastaan Espanjan halki
Santijaago de Compostellaan.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

KOKOUSKUTSU
Kuhankuonon Latu ja Polku ry:n syyskokous
pidetään Nousiaisten Osuuspankin kokoustilassa
torstaina 19.11.2015 klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Hallitus

