
 
 

1(16 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 

                  Kuhankuonon Latu ja Polku ry 
   
            Jäsentiedote 1/2016 
  

 
 
 
Ruskaretkeläisiä Sallan kirkon vierellä 2015 
Kuva:  Hilkka Stenroos 

 



 
 

2(16 ) 

 

Kuhankuonon Latu ja Polku ry                
Osoite:    Pajutie 5, 21270 Nousiainen               
Pankkiyhteys:  FI69 5295 0020 0148 36 
Y-tunnus:  2038759-9 
Kotisivut:   www.suomenlatu.org/kuhankuononlatujapolku 
 
 

Hallitus 2016:  puh.nro 

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

040 559 6423 

Varapuheenjohtaja: Raija Huovila 
email: raija.huovila@dnainternet.net 

040 716  4325 

Jäsenet: Anitta Lyytikäinen 
email: anitta.lyytikainen@gmail.com 

044 286 5820 

 Eero Mattila 
 

040 748 3802 

 Ulla Meriö 
email: ulla.merio@gmail.com 

040 762 8328 

 Mikko Ristimäki 
email: mikko.ristimaki@tryyki.fi 

0400 526 826 

 Veijo Valtonen 
 

044 033 9000 

 Veijo Vuorenpää 
email: veijo.vuorenpaa@hotmail.com 

0500 788 527 

 Hilkka Stenroos 040 777 5980 

Sihteeri ja jäsensihteeri: Hilkka Stenroos 
email: hilkka.stenroos@pp.inet.fi 

040 777 5980 
 

Metsämörriohjaaja: Paula Mannerjoki 040 735 0025 

 email: paula.mannerjoki@dnainternet.net  

 
 

Yhdistyksen jäsenmaksut 2016                                                  
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 2016 

 

Nyt meilläkin täällä Varsinais-suomessa on ollut tammikuussa talven tuntua kun on ollut 

pakkasta välillä parikymmentäkin astetta. Vanhana metsäammattilaisena on mieltä 

lämmittänyt se, että puunkorjaajat pääsevät vihdoin korjaamaan rästiin jääneitä 

talvileimikoitaan maan ollessa jäässä ja kantaa koneet. 

 

Hiihtäjiä ei talvi kyllä ole suosinut, muutamat hiihtopaikat saatiin juuri kuntoon kunnes tuli 

vesisateet ja ladut meni vesien mukana. Retkiluistelijoille on ollut mahdollisuuksia, mutta 

on tiedettävä tarkkaan alueen jäänvahvuudet, eikä jäälle saa mennä yksin. Muutama 

retkiluistelija on valitettavasti pudonnut jäihin tänä talvena. 

 

Yhdistyksemme hallitus on saanut uuden kokoontumispaikan kun Raija Huovila ilmoitti, 

että hallitus voisi kokoontua siellä heillä ns. Torpalla. Torppa on Raimo Krouvilan 

kelohirsistä tekemä talo siellä samalla mäellä missä heidän muutkin hirsitalot ovat. 

Kiitokset vain Raijalle ja Raimolle! Paikka sopii latulaisten kokouspaikaksi tosi hyvin. 

Hallituksemme kokoonpanossa tapahtui pari muutosta, kun Pirjo Kurppa ja Olli Mäkipää 

halusivat luopua hallituspaikastaan. Kiitokset Pirjolle ja Ollille yhdistyksemme hyväksi 

tehdystä työstä. Heidän tilalleen hallitukseen valittiin Anitta Lyytikäinen ja Mikko 

Ristimäki.  

 

Yhdistyksemme metsämörritoiminta saatiin taas uudestaan alkamaan, kun Paula 

Mannerjoki aloitti syksyllä mörriryhmän kanssa Vuorenpään laavun maastossa ja Hilkka oli 

toisena auttamassa. 

 

Ruskaretken teemme Suomen Ladun Kiilopäälle ja sen yhteyteen on mietitty semmoista 

pientä patikkaretkeä, jossa oltaisiin yksi yö Ivalojoen Kultalassa varaustuvassa. Ivalojoen 

Kultala on rakennettu valtion toimesta 1870 luvulla, kun alueelta alkoi löytyä kultaa, joka 

silloin oli myytävä valtiolle. Parhaimmillaan alueella oli yli 300 hengen yhteisö, päällikkönä 

vuorimestari ja apulaisinaan viisi poliisia. Rakennuksia on tietenkin jälkeenpäin kunnostettu 

useaankin kertaan ja ne ovat museoviraston hallinnassa. Varaustupa siellä kuitenkin toimii 

ja paikka on katsomisen arvoinen, mutta päiväretkenä meille vähän liian kaukana. 

 

Meriretkemme on tänä vuonna kahden päivän mittainen, koska Utöseen on sen verran pitkä 

merimatka, mutta majoitustilaa löytyy ja paikalla toimii kesällä myös ravintola. Oppaan  

olemme myös varanneet kertomaan saaren historiasta. 

 

Ilmoittautukaa retkillemme ajoissa, se helpottaa Hilkan toimintaa retkien järjestelyissä.  

 

Retkillä nähdään  

 

tv Pekka 
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Toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat vuonna 2016 
 
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 kuuluvien kesken. 
Lämmitysrinkiin otetaan mielellään lisää talkoolaisia. 

 
 

 Metsämörritoiminta saatiin uudelleen alkuun syksyllä ja toimintaa 
jatketaan keväällä 2016.  Paula Mannerjoki suoritti Metsämörriohjaaja-
koulutuksen ja toimii Metsämörriohjaajana.  
Johanna Leppäsilta on lupautunut toiseksi Metsämörriohjaajaksi kurssin 
käytyään. Hän toiminee pääsääntöisesti Kurjenpesän maastossa. 
Koulutettavia metsämörriohjaajia toivotaan löytyvän vielä lisää.   
 
 
 

Vuoden aikana eri kuukausina järjestettävät retket ja tapahtumat: 
        
Tammikuu: 

 Teatteriretki Turkuun 
Retki tehdään lauantaina 16.1. Turun kaupunginteatteriin Logomoon. Esityksenä on musikaali 
Tamara. Näytös alkaa klo 14.00.  
 

 Retki Uuteenkaupunkiin järjestetään sunnuntaina 24.1. Retken ohjelmassa on hiihtoa Vahterus 
Ringin kuntoputkessa. Hiihdon sijaan on mahdollista kävellä tai jopa pyöräillä. Kuntoputkesta 
siirrytään Uudenkaupungin uimahalliin saunomaan ja uimaan.  

 
Helmikuu: 
Ulkoilu- ja pilkkiretki  

 
Ystävänpäivänä 14.2. järjestetään 
ulkoilu- ja pilkkiretki Askaisten 
Pikisaareen. Lähtö kimppakyydein 
Nousiaisten Henrikin koulun pihalta klo 
9.00. 
Ohjelmassa on ulkoilua kävellen, 
hiihtäen ja luistellen lumi- ja jäätilanne 
huomioiden sekä pilkintää. 
Pilkkivälineitä on mahdollista lainata. 
Omat eväät mukaan sekä lämmin sään 
mukainen vaatetus. Takkatupa on 
käytössä ja sinne pääsee halutessaan 
tuulensuojaan ja lämmittelemään sekä 
syömään eväitä ja grillaamaan 
makkaraa. 
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 Kaikille avoin talviriehatapahtuma Vuorenpäässä sunnuntaina 28.2. 
Kokoontuminen Vuorenpään tilan pihalla, osoite Vuorentaustantie 4, Nousiainen, klo 12.00. 
Tapahtuma sopii erityisesti lapsille, heidän vanhemmilleen ja isovanhemmilleen.  
Ohjelmassa on lumitilanne huomioiden lumenveistokilpailu, mäenlaskua ja lapsille poniajelua.  
Mahdollisuus ostaa muurinpohjalettuja, kahvia, mehua ja grillimakkaraa. 

 
Maaliskuu: 

 Jäsenilta/lauluilta   
Perjantaina 11.3. vietetään mukava iltahetki Nousiaisten Vanhalla asemalla laulun ja musiikin 
merkeissä. Juha Aavikko ja Mikko Litmanen kumppaneineen hoitavat laulu- ja musiikkipuolen. 
Välillä yhteislaulua. Kaikki muutkin halukkaat pääsevät esiintymään joko esittäen laulua, soittoa, 
kertomalla tarinoita tai lausumalla runoja. Tilaisuus alkaa kahvituksella. Lauluiltaan ovat 

tervetulleita muutkin kuin jäsenet. Osallistumismaksuna peritään 5 euroa/henkilö.  
Ilmoittautumiset 3.3. mennessä p. 040 777 5980 tai hilkka.stenroos@pp.inet.fi. 

 
Huhtikuu: 

 Torstai-iltana 14.4. aloitetaan uutena lajina 
Frisbeegolf. Nousiaisten vapaa-aikatoimesta tulee  
Anssi Lyytikäinen opastamaan lajia Nousiaisten 
kunnan radalle. 
 
Frisbeegolf on mukavan rento harrastus jossa 
yhdistyy ulkona liikkumisen ilo mielenkiintoiseen 
peliin. Frisbeegolfia voit pelata yksin tai ryhmässä, 
tärkeintä on pitää hauskaa. 
Frisbeegolfissa tarkoituksena on heittää frisbee 
maalikoriin mahdollisimman vähillä heitoilla. Peliväylä aloitetaan heittämällä avausheitto. 
Seuraava heitto suoritetaan aina siitä paikasta, mihin edellinen heitto pysähtyi. Väylä on pelattu 
loppuun kunnes frisbee on maalikorissa. Kun väylä on pelattu loppuun, siirrytään seuraavalle 
väylälle. Frisbeegolfradat ovat yleensä puistomaisessa ja pinnanmuodoltaan vaihtelevassa 
maastossa, joka tarjoaa luonnollisa esteitä frisbeen lennolle. Luonnolliset esteet ovat olennainen 
osa frisbeegolfia eikä pelaaja saa muuttaa niitä helpottaakseen väylän pelaamista. Hyvällä 
frisbeegolfradalla on puita, pensaita, vesiesteitä ja korkeuseroja. Frisbeitä on tapana vaihtaa myös 
peliväylän mukaan. Niin oikealle kaartuviin kuin vasemmalle kaartuviin, mataliin tai korkeisiin 
väyliin käytetään yleensä erilaisia frisbeitä. Frisbeegolfissa käytetään pelitilanteen ja väylän 
mukaan erilaisia heittotapoja. Tutuksi tulee yleisimmän rystyheiton lisäksi kämmenheitot, esteiden 
ylitse heitettävät upsit ja esteiden alitse heitettävät rollerit. 
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 Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 21.4. alkaen klo 18.00 Osuuspankin kokoustilassa. 
Kokouksen jälkeen muuta ohjelmaa. 

 
Toukokuu: 

 Lauantaina 14.5. järjestetään Savojärven kierto-polkuretki. 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 saavat polkuretkipassin, säilyttävät 
passin ja saavat osallistuessaan johonkin näistä polkuretkistä passiinsa leiman. Kolme leimaa 
oikeuttaa Scandinavian Outdoorin  lahjakortin arvontaan ja kaksi leimaa CM-lahjakortin arvontaan. 
Savojärven kierron lähtö- ja huoltopisteinä toimivat Rantapiha ja Kurkelan kokoustila. Rantapiha 
on varattu 13. – 14.5. väliseksi ajaksi ja Kurkelan kokoustila 14.5. Perjantaipäivä varataan 
polkuretken valmistelutöille. Talkooporukka yöpyy halutessaan Rantapihalla.  
 

 Pyöräilyt: 
* Keskiviikkoiltojen viikoittaiset pyöräilyillat aloitetaan 18.5. Lähdöt Nousiaisten Henrikin koulun 
pihalta  klo 18.00. Reitit ja pyöräilykohteet pyritään suunnittelemaan etukäteen.                                
* Kirkkopyöräilyt aloitetaan sunnuntaina 22.5. Kohteena on silloin Nousiaisten kirkko. Seuraavia 
kohteita voivat olla esim. Lemun,  Askaisten ja Maskun kirkot. Lähdöt Nousiaisten Henrikin koulun 
pihalta. Lähtöaika määräytyy Jumalanpalveluksen alkamisajan ja matkan pituuden mukaan.                                                 
 

 Osallistutaan Metsähallituksen järjestämään Euroopan kansallispuistopäivänään mikäli sellainen 
järjestetään tänä keväänä. 

 
Kesäkuu: 

 Pyöräilyt 
Keskiviikkoiltojen pyöräilyt jatkuvat viikoittain. Kirkkopyöräilyt jatkuvat myös. 
 

 Joutsijärven retki 11.6.  
Retkelle lähdetään lauantaiaamuna 
kimppakyydein. Paluu on sunnuntai-iltana 12.6. 
Näiden kahden päivän aikana retkeillään kiertäen 
Joutsijärveä.  Järven ympäri kiertää viitoitettu 
reitti, jonka koko pituus on 27 km.  
Retki toteutetaan vaellusretkenä yöpyen jossakin 
sopivassa paikassa joko reitistön laavulla tai 
autiotuvalla. Kukin retkeilijä tai muutaman hengen 
ryhmä yhdessä huolehtii itse ruuan valmistuksesta 
sekä eväiden hankinnasta.  

 
Heinäkuu: 

 Heinäkuussa järjestetään retki Yläneelle Himolan 
kesäteatteriin. Teatteri ei ole vielä julkaissut kesän 
ohjelmistoaan, joten ajankohdasta päätetään 
myöhemmin. 
 

 Keskiviikkopyöräilyt jatkuvat. 
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Elokuu: 

  Kesän meriretki järjestetään 6. – 7.8. kohteena Utö. Utön retki on kahden päivän retki 
merimatkan pituudesta johtuen. Lähtö on lauantaina Turusta Aurajoen rannasta  m/s Aspöllä klo 

10.00.  Perillä Utössä ollaan klo 15.15. Paluu-
matkalle Utöstä lähdetään sunnuntaina  
klo 13.00 ja saavumme Turkuun klo 18.15 (Aspön 
aikataulua ei vielä ole tulevan kesän osalta 
vahvistettu, mutta tuskin tulee suuria 
muutoksia).  
 

Majoitusvaihtoehtoja on useampia:  
Aspön hytit (ensisijaisesti 1 -2 hh/hytti, haluttaessa useampi 
hlö/hytti), Retkeilymaja Fågel (2 hh/huone), Kummassakin suihkut ja WC käytävällä. Lisäksi 
varauksessa on kaksi kolmiota rivitaloista.  
Retken hinta sisältää meno-paluumatkan, lounaan meno- ja paluumatkalla laivalla, majoituksen 
liinavaatteineen ja pyyhkeineen, aamiaisen ja buffee-päivällisen hotellin ravintolassa sekä 
opastetun saarikierroksen majakkakäynteineen. 

 

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

 Ravintolapäivä      
   Sunnuntain 14.8. yhdistys avaa 

Pop-up ravintola Töppövillan 
Raimon laavulla Paijulassa. 
Ravintola on voinna klo 12 – 15. 
Menu on vielä avoin, mutta teema 
tulee tänäkin vuonna olemaan 
luontoon ja retkeilyyn liittyvää. 
Ruoka on itse tehtyä, paikallisista 
raaka-aineista valmistettua.  
Ruokailun jälkeen toivomme 
vieraiden  voivan todeta, että 
retkioloissakin on  mahdollista 
 nauttia hyvästä  ruuasta. 
 

 

 Keskiviikkopyöräilyt jatkuvat elokuussa.  
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Syyskuu: 

 Hyvän sienivuoden toivossa järjestetään lauantaina 3.9. sieniretki. 
Tutustutaan eri sienilajeihin sekä poimitaan syötäviä sieniä kotiin 
vietäväksi. 
 

 Keskiviikkopyöräilyt jatkuvat vielä syyskuussa. 
  

 Syksyn ruskaretki tehdään Kiilopäälle. Ajankohta on 10.9. – 17.9.2016 (vko 37).  
  

Matkaan lähdetään varhain 10.9. aamulla.  
Majoitus on varattu Kiilopään Hotelli 
Niilanpäästä. Huoneet ovat kahden hengen 
huoneita ja huoneissa on suihku/ WC, televisio, puhelin ja vedenkeitin. Majoituspaketti sisältää  
liinavaatteet ja pyyhkeet, loppusiivouksen, iltasaunan päivittäin päärakennuksen alakerrassa, 
aamiaiset ja päivälliset noutopöydästä sekä retkieväät. 
 
Viikon aikana retkeillään patikoiden alueella.  
Halukkaille osallistujille voidaan järjestää kahden päivän vaellus Ivalojoen Kultalaan. Majoitus 
varaustuvissa. Kultalaan lähtijöiden on syytä ilmoittautua heti Hilkalle tupien varaamista varten. 
 

 

 

  Polulta polulle-polkuretket jatkuvat, syksyn sarja alkaa Paimion polulla sunnuntaina 25.9. 
 
Lokakuu: 

 Lauantaina 1.10. järjestetään kaikille avoin Karpaloretki 
joko Kurjenrahkan kansallispuiston soille tai jollekin 
muulle lähempänä ajankohtaa ilmoitetulle suolle. 
Lähtö Nousiaisten Henrikin koulun pihalta kimppakyydein 
klo 9.00. Omat eväät mukaan, pitkävartiset saappaat 
jalkaan ja sään mukainen lämmin vaatetus. 
 

 Polulta polulle-retket 
Sunnuntaina 2.10. on Karevan kierto ja sunnuntaina 9.10. 
on Sudenpolku. Sudenpolku päättää tämän vuoden Polulta-polulle polkuretkisarjan.  
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Marraskuu: 

 Sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 17.11. alkaen klo 18.00 Osuuspankin 
kokoustilassa.  
 

 Marrasvalkeita poltetaan perinteiseen tapaan täydenkuun aikoihin perjantai-iltana 11.11.  
Kakon laavulla. Tarjolla on”ohragryynipuuroa” ja ”väskynäsoppaa”.  

 
Metsä valaistaan lyhdyin ja ulkotulin, samoin teemapolku. 
Ohjelmassa on lauluja ja leikkejä. Mahdollisuus omien eväiden 
syöntiin sekä makkaran grillaamiseen nuotiolla.  
Sään mukainen pukeutuminen kannattaa huomioida ja 
taskulamppu on välttämätön vaikka lyhdyt metsikköä 
valaisevatkin. 
 
Lähtö kimppakyydein klo 18.00 Nousiaisten Henrikin koulun  

  pihalta opasauton johdattamana.  
 
 

Joulukuu: 

 Joulukuussa 2. adventtina 4.12. järjestetään perinteeksi muodostunut Metsäkirkko Vuorenpään 
laavulla.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

  

Nousiaisten seurakunnan pappi hoitaa hartaustilaisuuden ja mahdollisuuksien mukaan Juha 
Aavikko ja Mikko Litmanen johdattelevat tuttuihin virsiin tai lauluihin. 
Tilaisuuden päätteeksi on tarjolla kuumaa glögiä ja pipareita.  
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Yhdityksen muu toiminta      

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on Suomen Punaisen Ristin 

koordinoima 51 järjestön ja yhteisön yhteenliittymä, jonka 
vapaaehtoiset hälytysryhmät auttavat viranomaisia erityisesti 
paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä.  
Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä viranomaisten 
kanssa täydentäen poliisi-, pelastus-, sosiaali- ja terveys-
viranomaisia. 

Yleisimmin Vapepa hälytetään avuksi kadonneen henkilön 
etsintään, mutta  koulutettuja vapaaehtoisia tarvitaan myös 
esimerkiksi laajamittaisissa evakuoinneissa, liikenteen ohjauksessa ja 
tulipalojen jälkihoidossa.  
 
Vapepassa toimii eri puolilla Suomea yli 1300 hälytysryhmää, joissa on lähes 22 000 vapaaehtoista. 
Vuosittain ryhmät osallistuvat satoihin hälytystehtäviin.  
Vapepan perustehtävänä on auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Tavoitteena on, että 
vapaaehtoisten valmius toimia viranomaisten apuna on mahdollisimman hyvä. Vapepa yhteensovittaa 
eri järjestöjen ja organisaatioiden yhteistyötä, jotta auttaminen on mahdollisimman 
tarkoituksenmukaista. Vapepa seuraa myös järjestöjen hälytysvalmiutta, niiden antamaa koulutusta ja 
käytettävissä olevaa kalustoa. 
 
Kuhankuonon Latu ja Polku on mukana Raision seudun Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa 
osallistumalla etsintöihin sekä koulutustilaisuuksiin. Yhdistyksellä on aktiivinen etsintäryhmä, johon 
tällä hetkellä kuuluu yhteensä 44 henkeä.  
Hälytyskaavion mukaisesti yhdistyksen päähälyttäjänä toimii Pekka Kaven ja hänellä on kaksi 
varamiestä. Ryhmähälyttäjiä on viisi: Anitta Lyytikäinen, Ulla Meriö, Raija Huovila, Eero Mattila ja 
Pekka Kaven, jotka hälytyksen tullessa hälyttävät kukin oman ryhmänsä.  
 

Ryhmään otetaan mielellään uusia aktiivisia henkilöitä mukaan. Yhdistys maksaa heidän 

koulutuksensa. 

 
Yhdistyksen sihteeri Hilkka Stenroos on valittu edustamaan Kuhankuonon Latua ja Polkua kaudelle 
2016 – 2018 Raision seudun Vapaa-ehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikuntaan. Hilkka valittiin 
uudelleen paikallistoimikunnan puheenjohtajaksi kaudelle 2016 – 2017 toimien lisäksi yhtenä kolmesta 
valmiuspäivystäjästä.  
Lounais-Suomen aluekokous valitsi Hilkan Suomen Ladun edustajaksi Varsinais-Suomen Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun maakuntatoimikuntaan kaudelle 2016 – 2018.  
 
Raision seudun Vapepan vuoden 2016 toimintakalenterissa on mm. 

 maaliskuussa hätäensiapukurssi maastossa 

 la 9.4. laivaseminaari Vapepa-ryhmän henkilöille  

 to 28.4. harjoitus 

 pe 2.9. yleistä etsintään liittyvää koulutusta ja vapaata seurustelua 

 pe – su 21. – 23.10. maastoetsinnän peruskurssi 

 lokakuussa etsintäharjoitus 
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             Tervetuloa harrastamaan kylmäuintia Falkille! 
             Falkin sauna on lämpimänä:  keskiviikkoisin klo 17.30 – 20.00 ja lauantaisin klo 16.00 – 18.00.  
             Juhlapyhät voivat muuttaa lämmitysaikaa. Maksu on 3 €/hlö/kerta.  
             Maksuvälineinä käyvät käteisen lisäksi Smartumin, Tykyn ja Edenredin liikuntasetelit sekä  

            SporttiPassi. 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-vuotiaita latuyhdistyksen jäseniä.  
                    Kuhankuonon Latu ja Polku on vakuuttanut 75 – 79 vuotiaat jäsenensä vapaaehtoisella  
                    tapaturmavakuutuksella.  
      
                    Vakuutukset ovat voimassa kaikilla järjestetyillä retkillä ja tapahtumissa. 
 

 
 

                

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. 

 

 
 

 
   OSTA LAHJAKSI KUHANKUONON LADUN JA POLUN JÄSENYYS! 
   Jäsenyys sopii hyvin kaikkiin lahjatarpeisiin: 
    syntymäpäivä-, nimipäivä-, ystävänpäivä-, hää-, tuliais-, naapuri-, ym. lahjaksi  
    mihin lahjaa tarvitsetkaan…. 

          
                                 Näin saat ystäväsi mukaan kanssasi nauttimaan luontoliikunnasta. 
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        SAVOJÄRVEN KIERTO  14.5.2016 
 
        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 0 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 em. polkuretkiin, saat jokaisesta   
        osallistumisesta leiman passiin.  
        Kolme leimaa oikeuttaa Skandinavian Outdoorin 
        lahjakortin arvontaan ja kaksi leimaa oikeuttaa  
        CM-lahjakortin arvontaan. 
 
          
 
 
 

 



 
 

13(16 ) 

 

 
Tiedottaminen jäsenille 
Jäsentiedote lähetetään jäsenille vuoden alussa, tarvittaessa toinen syyskuussa. Tapahtumista 
ilmoitetaan Vakka-Suomen Sanomien kuntapalstalla sekä yhdistyksen omilla kotisivulla ajankohtaisissa 
osoitteessa: www.suomenlatu.org/kuhankuononlatujapolku.fi  sekä facebook-sivuilla. Tapahtumat 
löytyvät myös Suomen Ladun yhdistysten kalenterisivuilta: www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri.  
Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten kutsut julkaistaan jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen 
kotisivuilla. 
Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostilla. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi Hilkalle osoitteella: 
hilkka.stenroos@pp.inet.fi. Mikäli aikaisemmin ilmoittamasi sähköpostiosoite 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. 
 
Huom! Jos olet facebookissa, käy tykkäämässä Kuhankuonon Latua ja Polkua. 
Päivitämme sivuille ajantasaista tietoa tapahtumista ja toiminnasta. 
        

 
 

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. 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 esim. tiedottamisessa ja voit sekä 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. 
 

http://www.suomenlatu.org/kuhankuononlatujapolku.fi
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri
mailto:hilkka.stenroos@pp.inet.fi
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      Lounais-Suomen latualueen tapahtumia 2016: 
      19.3.  Luottamushenkilöiden koulutuspäivä, Harjavalta  
      16.4.  Latualueen koulutuspäivä, Teijo 
 
      Huovinretken tapahtumia 2016 
       6.3.    Laturetki 
     12.6.    Pyöräretki 
     2.10.    Polkuretki   
 
     Suomen Ladun valtakunnalliset tapahtuma 
      29. – 31.1.  Avantouinnin SM, Kisakallio, Lohja 
      12. – 14.2.  Lumenveiston SM, Vihti 
      18. – 20.2.  Jäänveiston soolo sarjan SM, Varkaus 
      11. – 17.6.  Suomi Meloo 
      
     Suomen Ladun liittokokoukset:23. – 24.4.2016, Lohja ja 22. – 23.10.2016, Nilsiä. 
    
 

 
 
 
 
 
 
    Kuvassa Raimo Krouvilan  
    rakentama Torppa, 
    kuvannut Pekka Kaven 
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                                      KOKOUSKUTSU 
      
                      Kuhankuonon Latu ja Polku ry:n kevätkokous 

                     pidetään Mynämäen - Nousiaisten Osuuspankin kokoustilassa,  
                     osoite  Nummentie 3, Nousiainen, torstaina 21.4.2016  klo 18.00. 
                     Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
 
                     Kahvitarjoilu. 
 
                    Tervetuloa! 
                    Hallitus 
 

 
    

                                   
  
               KOKOUSKUTSU    
                          
   Kuhankuonon Latu ja Polku ry:n syyskokous  
                                  pidetään Mynämäen - Nousiaisten Osuuspankin kokoustilassa,  
                                    osoite Nummentie 3, Nousiainen, torstaina 17.11.2016  klo 18.00.            
                                    Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
                                     
                                    Kahvitarjoilu. 
                                 
 
                                    Tervetuloa! 
                                    Hallitus 
 
 

 
 
 

              
               Huom. 
               Retkien ja tapahtumien ajankohtiin voi jostakin syystä tulla muutoksia. 
               Seuraa paikallislehtiä, yhdistyksen koti- ja facebook-sivuja tai tarkkaile sähköpostiasi. 
               Voit varmistaa asian myös Hilkalta, Pekalta tai muilta hallituksen jäseniltä.  
               Yhteystiedot löydät sivulta 2. 
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          Maisema Ivalojoen Kultalan alapuolelta, kuva Jari Väätäinen,GTL 
 
 


