Kuhankuonon Latu ja Polku ry
Jäsentiedote 1/2021

Ahvenanmaan pyöräretkeläisiä, kuva Pekka Kaven
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Kuhankuonon Latu ja Polku ry
Osoite:
Pankkiyhteys:
Y-tunnus:
Sähköposti:
Kotisivut:

Pajutie 5, 21270 Nousiainen
FI69 5295 0020 0148 36
2038759-9
kuhankuono(at)gmail.com
www.kuhankuononlatujapolku.suomenlatu.org

Hallitus 2020

jäsen

puhelin

Puheenjohtaja

Pekka Kaven

040 559 6423

Varapuheenjohtaja

Riitta Varjonen

044 529 4254

Jäsenet

Pekka Aittala

045 183 8882

Hannu Hapuoja

045 693 6952

Tuija Kallio

0400 944 352

Anitta Lyytikäinen

044 286 5820

Eero Mattila

040 748 3802

Mikko Ristimäki

0400 526 826

Veijo Vuorenpää

0500 788 527

Sihteeri

Hilkka Stenroos

040 777 5980

Metsämörriohjaajat

Paula Mannerjoki ja Marjo
Aavikko email:
paula.mannerjoki(at)dnainternet.net

040 735 0025

Yhdistyksen jäsenmaksut 2021
suluissa Suomen Ladun osuus:
Henkilöjäsen
23,00 € (16,50)
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Perhejäsen

35,00 € (26,50)

Yhteisöhenkilöjäsen

33,00 € (16,50)

Rinnakkaisjäsen

16,00 € (10,00)

Nuorisojäsen <19 v.

16,00 € (10,00)

Suomen Latu ry:

Lounais-Suomen latualue:

Olympiastadion, Paavo Nurmentie 1, 00250
Helsinki
puh. 09 8567 7440

Yhteyshenkilö Marjo Tahvanainen

www.suomenlatu.fi

tahvanainenmarjo(at)gmail.com

puh. 050 377 6596

Puheenjohtajan palsta
Hyvää alkanutta vuotta 2021 kaikille jäsenillemme!
Kulunut vuosi 2020 oli varsin poikkeuksellinen. Koronavirus keskeytti yhdistyksemme
toiminnan kokonaan maaliskuun alusta elokuun alkuun asti. Jouduimme perumaan mm.
polkuretken sekä kaikki muut toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat. Kesän jälkeen
koronatilanne oli vähän rauhallisempi ja se mahdollisti elokuun alun Helsingin ja
Suomenlinnan retken. Pääsimme myös sieni- ja karpaloretkelle, mutta sitten alkoi
koronaepidemian toinen aalto ja loppuvuoden ohjelma oli pakko perua.
Vuosi 2021 on Kuhankuonon Ladun ja Polun juhlavuosi. Yhdistyksemme on perustettu
7.3.2001. Perustamispöytäkirjan allekirjoittamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta. Kuluvan
vuoden toiminta-suunnitelman mukaisesti juhlavuoden aikana on tarkoitus järjestää 20 eri
tapahtumaa ja retkeä. Jäsenistön toive lähiretkien järjestämisestä on niissä huomioitu.
Ohjelmassa on mm. pilkki-, onki-, uinti- ja luontoretkiä, geokätköilyä, tutustuminen
Valpperin uuteen kotaan, polkuretki Tevavuoren polku, käväisemme nimikkopaikalla eli
Kuhankuonon rajakivellä, retki Virttaankankaan Harjureitille ym. Kesäretki suuntautuu
Isokarin majakkasaarelle. Ruskaretki Lappiin toteutuu yhdessä Armonlaakson vaeltajien
kanssa. Metsäkirkko Vuorenpäässä päättää juhlavuoden.
Juhlimme 20-vuotista taivaltamme ulkoilun merkeissä helmikuun lopulla Vuorenpään
talviriehassa. Laskemme mäkeä ja rakennamme lumiukkoja. Osallistujille on tarjolla
muurinpohjalettuja, kahvia, mehua, grillimakkaraa. Tilaisuus on kaikille avoin kuten lähes
kaikki muutkin tapahtumamme. Toivomme runsasta osanottoa, ota siis ystäväsi ja
naapurisikin mukaan!
Toivomme koronaepidemian laantuvan ja mahdollistavan kaiken suunnitellun ohjelman
toteuttamisen. Toivomme lisäksi lumista talvea, aurinkoista kesää ja ruskan värittämää
syksyä.
Henkilökohtaisesti toivon, että syyskokoukseen mennessä minulle löytyy seuraaja
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Reilu 20 vuoden pesti on ollut pitkä matka, se
on ollut mielenkiintoinen, joskus haastavakin, mutta erittäin paljon antava.
Pitkäaikainen sihteerimme Hilkka on toivonut pääsevänsä myös ”eläkkeelle”. Hänen
tehtäviään on tämän vuoden alusta kevennetty ja niitä on jaettu hallituksen jäsenien
vastuulle. Piritta Nummela on lupautunut astumaan sihteerin saappaisiin ja hän toimii
tämän vuoden Hilkan rinnalla, tutustuen ja omaksuen tulevan haasteen.
Toivon kaikille mukavaa ja liikunnallista vuotta, retkillä ja tapahtumissa tavataan!
Pekka
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Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on ympärivuotisella toiminnallaan vakiinnuttaa
ensisijaisesti luonnossa tapahtuvaa kunto- ja virkistysliikuntaa, tehdä retkeily
tunnetuksi ja yleiseksi tavaksi sekä edistää ulkoilukulttuuria ja ulkoilun hyviä
tapoja. Toiminnan tavoitteena on lisätä liikunnan ja ulkoilun harrastusta.
Kuhankuonon Latu ja Polku ry on yksi Suomen Ladun 190:stä eri puolella Suomea
toimivista jäsenyhdistyksistä. Paikallisyhdistysten jäsenet kuuluvat kaikki Suomen
Latuun saaden kaikki Suomen Ladun jäsenedut. Suomen Ladulla on yli 88000
jäsentä.
Suomen Ladun tehtävä on edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista
elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina. Tavoitteen toteuttamiseksi toiminta on jaettu
kolmeen eri painopisteeseen, jotka ovat ulkoile, osallistu ja vaikuta. Kuhankuonon
Latu ja Polku ry pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan em. strategiaa ja
visiota.
Kuhankuonon Latu ja Polku ry on perustettu 7.3.2001, joten perustamisesta tulee
maaliskuussa kuluneeksi 20 vuotta. Jäsenmäärä on 328 jäsentä.
Juhlavuoden aikana pyritään järjestämään yhteensä 20 tapahtumaa tai retkeä.
Retkillä tutustutaan erilaisiin luonto- ja retkikohteisiin. Yhdistyksen 20-vuotista
taivalta juhlitaan talviriehassa 28.2. ja juhlavuoden päättää Vuorenpään laavulla
12.12. järjestettävä metsäkirkko.
Yhdistyksen järjestämät tapahtumat ovat pääsääntöisesti kaikille avoimia, eikä
osallistuminen vaadi yhdistyksen jäsenyyttä. Voit siis pyytää mukaasi vaikka
naapurisi/tuttavasi, joka ei ole yhdistyksen jäsen.
Vain jäsenille suunnattuja tapahtumia ovat päiväretki Isokarin majakkasaarelle sekä
ruskaretki yhdessä Armonlaakson Vaeltajien (Naantali) kanssa. Mutta ei hätää,
yhdistyksen jäseneksi voit helposti liittyä koska tahansa.
Lisätietoa tapahtumista saat Hilkka Stenroosilta, puhelin 040 777 5980 tai sähköposti
kuhankuono(at)gmail.com. Hilkka vastaanottaa myös ilmoittautumisesi retkille.

Suomen Latu on neuvotellut Pohjola Vakuutuksen kanssa tapaturmavakuutuksen eri
tapahtumiin osallistuville henkilöille. Lisää tietoa vakuutusturvasta löydät osoitteesta
https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut/jasenpalvelun-infot/op-vakuutus.html.
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Toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat vuonna 2021
❖ TAMMIKUU
1. Geokätköilyä lauantaina 16.1. siirretty 13.3.
Päivän aikana tutustutaan geokätköilyyn teoriaosuuden sekä
luonnossa tapahtuvan etsinnän kautta. Tilaisuus pidetään
Suden majalla ja oppaana toimii Pekka Aittala.

❖ HELMIKUU
2. Pilkki- ja ulkoilupäivä lauantaina 13.2.
Askaisten Pikisaaressa yritetään Hilkan opastuksella
narrata saaliiksi ahvenia ja ulkoillaan merijäällä.
Takkatupa on varattuna lämmittelyä ja makkaran grillausta varten.

3. Ulkona kuin lumiukko –talvirieha sunnuntaina 28.2.
Tapahtuma on vastaus Suomen Ladun haasteeseen,
jonka tavoitteena on innostaa lapsiperheitä ulkoliikuntaan
myös talvella. Tapahtuma on kaikille avoin perhetapahtuma,
joka sopii kaikenikäisille vauvasta vaariin, muksusta mummoon.
Lumitilanne huomioiden rakennetaan mahdollisimman monta
lumiukkoa, lasketaan mäkeä ym. iloista talviliikuntaa.

Suomen Ladun Lumiukko-teeman lisäksi juhlitaan yhdistyksen 20vuotista taivalta ja sen kunniaksi osallistujille on tarjolla
muurinpohjalettuja, kahvia, mehua ja grillimakkaraa.
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❖ MAALISKUU
4. Jäsenilta torstaina 11.3.
Illan aikana muistellaan yhdistyksen 20-vuoden aikana järjestettyjä
retkiä ja tapahtumia mukana olleiden kertomana ja valokuvia katsomalla.

❖ HUHTIKUU
5. Kevätretki keskiviikkona 7.4.
Lähdetään retkelle Valpperin uudelle kodalle, jossa on mahdollista
patikoida merkityillä reiteillä sekä etsiä alueen geokätköjä.
Tarjolla on pullakahvit sekä mahdollisuus grillaukseen.

Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 22.4.
Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankin Nousiaisten konttorin kokoustilassa
(Nummentie 3, Nousiainen / käynti pihan puolelta) klo 18. Kahvitarjoilu.

6. Tevavuoren polku sunnuntaina 25.4.
Lähtöpaikka on Vuorenpään tilan talouspihalla klo 9–11.
Reittejä on kolme eri pituista: perhereitti n. 3 km, joka on
tarkoitettu perheen pienimmille ja heidän vanhemmilleen
sekä Uunisvuoren reitti n. 5 km ja Tevavuoren reitti n. 10 km (reitin varrella on mehupiste).
Reitit päättyvät Vuorenpään laavulle, jossa on tarjolla mehua ja myynnissä grillimakkaraa,
muurinpohjalettuja, kahvia ym. Reitti on mahdollista ajaa myös maastopyörällä.
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❖ TOUKOKUU

LoLa-ympäri -polkupyöräviesti
Lounais-Suomen latualueen viestipyöräily starttaa Sastamalan
Vammalasta päätyen Saloon. Tavoitteena on pyöräillä latualueen
kaikilla paikkakunnilla. Yhteisellä pyöräilytapahtumalla halutaan
saada Suomen Ladun aluetoimintaa ja latuyhdistysten toimintaa
tunnetuksi. Lisäksi tapahtumalla halutaan edistää pyöräilyolosuhteita
ja pyöräilyä kaikille sopivana kuntoilumuotona.
7. Viestin saapuessa Mynämäeltä Nousiaisiin järjestetään
Noustenportilla toritapahtuma, jossa mm. saadaan vinkkejä pyörän huoltoon.

8. Retki Kuhankuonon rajakivelle keskiviikkona 5.5.
Lähtö Henrikin yhtenäiskoulun pihasta, josta ajetaan
kimppakyydein Kurjenpesälle. Perillä tutustutaan kunnostettuun
Karpalopolkuun ja patikoidaan Rajakivelle.

9. Onkiretki Raision Kukonpäähän keskiviikkona 19.5.
Ajetaan Raisioon joko polkupyörällä tai kimppakyydein.
Perillä voi kokeilla kalaonnea tai ulkoilla luontopolulla.

❖ KESÄKUU
10. Retki Raision Alppiruusupuistoon 12.6.
Ajetaan Raisioon joko polkupyörällä tai kimppakyydein.
Aikaisempien vuosien kokemuksella alppiruusujen kukinnan
oletetaan olevan parhaimmillaan.

7

Lounais-Suomen latualueen retki Repovedelle
Juhannusta edeltävällä viikolla järjestetään retki Repoveden
kansallispuistoon. Käytännön järjestelyistä vastaa Turun Latu
ja retken tarkka ajankohta sekä pituus tarkentuvat myöhemmin.

11. Uinti- ja saunaretki Pikisaareen keskiviikkona 30.6.
Ajetaan Pikisaareen joko polkupyörällä tai kimppakyydein.
Perillä lämmitetään sauna, saunotaan ja uidaan sekä grillataan.

❖ ELOKUU
12. Kesäretki Isokarin majakkasaarelle lauantaina 7.8.
Mennään bussilla Uuteenkaupunkiin josta jatketaan veribussilla Isokarille.
Oppaan johdolla tutustutaan saareen sekä majakkaan.
Ruokailu Kasarmiravintola Mainiossa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kuhankuono(at)gmail.com
tai puhelin 040 777 5980.

Nousiaisten Henrikin markkinat
Yhdistys osallistuu Henrikin markkinoille. Yhdistyksen teltalla esittelemme toimintaamme,
järjestämme kilpailun ja muuta ohjelmaa sekä suoritamme jäsenhankintaa.

13. Mustikkaretki keskiviikkona 18.8.
Tuija Kallio opastaa meidät hyvälle mustikkapaikalle poimimaan marjoja.
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14. Retki Uhlussuolle ja Sukkisten kalliolle
keskiviikkona 25.8.
Pekka Kaven johdatta meidät Sukkisten kalliolle ihailemaan
Uhlussuolle avautuvaa upeaa suomaisemaa.
Retken aikana harjoitellaan myös geokätköjen etsintää ja lopuksi sytytetään nuotio ja
grillataan.

❖ SYYSKUU

15. Sieniretki lauantaina 4.9.
Retkellä tutustutaan sienilajeihin sekä poimitaan syötäviä sieniä
kotiin vietäväksi. Suuntaamme Keskusojantielle Metsästysseura
Paukun kodalle, jossa metsästä palattuamme myös paistetaan ja
maistellaan sieniä.

16. Ruskaretki yhdessä Armonlaakson Vaeltajien kanssa
(vko 37 tai 38)
Retkikohde ja tarkka ajankohta tarkentuvat myöhemmin.

17. Retki Virttaankankaan Harjureitille lauantaina 25.9.
Ajetaan kimppakyydillä “Pikku-Lapin” maisemiin ja
Vampulan ulkoilumajalle, josta lähdetään patikoimaan
merkityille reiteille. Valittavana on useampi eripituinen reitti.
Laavulla on mahdollisuus makkaranpaistoon.

Polulta polulle -polkuretket
Paimion polku sunnuntaina 20.9. (järjestäjänä Peimarin Latu ja Polku ry)
Kulaanpolku (Raisio) sunnuntaina 26.9. (järjestäjänä Raision Rinkka ry)
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❖ LOKAKUU
18. Karpaloretki lauantaina 2.10.
Retki tehdään joko Kurjenrahkan kansallispuiston soille tai jollekin muulle
marjaisalle suolle.

19. Rantaretki keskiviikkona 13.10.
Retki suuntautuu paikkaan, jossa on mahdollisuus ulkoilla,
onkia sekä poimia sieniä.

❖ MARRASKUU
Sääntömääräinen syyskokous torstaina 25.11.
Vakka-Auranmaan Osuuspankin Nousiaisten konttorin kokoustilassa
(Nummentie 3, Nousiainen / käynti pihan puolelta) klo 18. Kahvitarjoilu.

❖ JOULUKUU

20. Metsäkirkko sunnuntaina 12.12.
Jo perinteeksi muodostunut metsäkirkko järjestetään Vuorenpään
laavulla 3. adventtisunnuntaina. Hartauden pitävät Nousiaisten
seurakunnan edustajat.
Tilaisuuden päätteeksi tarjolla on kuumaa glögiä ja pipareja.
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Yhdistyksen muu toiminta

Metsämörritoimintaa järjestetään keväällä 2021 mikäli
koronaepidemia sen mahdollistaa. Ohjaajina toimivat Paula
Mannerjoki ja Marjo Aavikko. Metsämörrit ovat 5 -8 vuotiaita.
Tapaamiset ovat Vuorenpään laavulla joka toinen viikko.
Metsämörri on satuhahmo, joka johdattaa lapset tutustumaan
luonnon ihmeisiin.
Metsämörritoiminnassa lapset oppivat viihtymään luonnossa omien kokemusten,
elämysten ja aistien kautta. Monimuotoinen liikunta tapahtuu luonnon liikuntasalissa
puissa kiipeillen, kannoilla ja kallioilla tasapainoillen sekä lätäköissä hyppien.
Metsämörriohjaajia koulutetaan lisää mikäli asiasta kiinnostuneita löytyy.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 52 järjestön
ja yhteisön yhteenliittymä, jonka vapaaehtoiset hälytysryhmät auttavat viranomaisia
erityisen paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä.
Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä viranomaisten kanssa täydentäen poliisi-,
pelastus-, sosiaali- ja terveysviranomaisia. Yleisimmin Vapepa hälytetään avuksi kadonneen
henkilön etsintään, mutta koulutettuja vapaaehtoisia tarvitaan myös esimerkiksi
laajamittaisissa evakuoinneissa, liikenteen ohjauksessa ja tulipalojen jälkihoidossa.
Kuhankuonon Ladulla ja Polulla on etsintäryhmä, joka osallistuu Raision seudun
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan osallistumalla etsintöihin sekä
koulutustilaisuuksiin. Yhdistyksen sihteeri Hilkka Stenroos on valittu edustamaan
Kuhankuonon Latua ja Polkua kaudelle 2021 – 2022 Raision seudun
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikuntaan.
Yhdistyksellä on aktiivinen etsintäryhmä, johon tällä hetkellä kuuluu yhteensä 31 henkeä.
Ryhmään kuuluvat saavat hälytyksen Vapepan hälytysjärjestelmän kautta OHTOtekstiviestinä. Ryhmään otetaan mielellään uusia aktiivisia henkilöitä mukaan. Yhdistys
maksaa heidän koulutuksensa.
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Kokoukset
Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokouksta; kevätkokous, joka pidetään
helmi-, maalis- tai huhtikuussa sekä syyskokous, joka pidetään syys-, loka- tai
marraskuussa. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräinen kokous. Kokouskutsut
julkaistaan Vakka-Suomen Sanomissa ja jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen
kotisivuilla.

Tiedottaminen jäsenille
Jäsentiedote lähetetään jäsenille vuoden alussa, tarvittaessa toinen syyskuussa. Tapahtumista
ilmoitetaan yhdistyksen omilla kotisivulla ajankohtaisissa osoitteessa
www.kuhankuononlatujapolku.suomenlatu.org sekä facebook- sivuilla. Tapahtumat löytyvät myös
Suomen Ladun yhdistysten kalenterisivuilta: www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri.
Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostilla. Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi meille osoitteeseen
kuhankuono(at)gmail.com. 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.

Yhteistoiminta naapuriyhdistysten kanssa
Yhteistoimintaa naapuriyhdistysten kanssa pyritään jatkamaan ja lisäämään
osallistumalla kutsuttaessa erilaisiin tapahtumiin sekä niin, että yhdistys
kutsuu tapahtumiinsa muita latuyhdistyksiä. Osana tätä yhteistoimintaa ovat
ruskaretki Arvonlaakson Vaeltajien kanssa sekä osallistumiset Kullaanpolulle
ja Paimion polulle. Samoin muiden latuyhdistysten osallistuminen
järjestämäämme Tervavuoren polkuretkeen.
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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.

TAI
HANKI JÄSEN!
Suomen Ladun elinehto ovat paikalliset jäsenyhdistykset. Latuyhdistykset
tarjoavat mukavan yhteisön matalan kynnyksen liikuntaan, mihin on helppo kutsua
myös ystävä tai naapuri mukaan. Suomen Ladun jäsenmäärä on tällä hetkellä yli
88 000. Suomalaisilla on tarve ulkoiluun ja yhteisöllisyyteen. Latuporukassa on
vielä tilaa ja yhdessä on hauskaa harrastaa.
Hankkimalla uuden jäsenen joukkoomme, saat itse lahjan. Uusin
kampanjalahja julkaistaan jokaisessa Latu ja Polku – lehden
palvelusivuilla. Lahja postitetaan jäsenhankkijalle sen jälkeen, kun uusi
jäsen on maksanut jäsenmaksunsa.

Kiinnostu uudesta hyvästä harrastuksesta ja ota yhteyttä Hilkkaan,
Pekkaan tai muihin hallituksen jäseniin! Tämänkaltainen
vapaaehtoistoiminta on itselle erittäin antavaa.
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KOKOUSKUTSU
Kuhankuonon Latu ja Polku ry:n kevätkokous
22.4.2021 klo 18
Mynämäen - Nousiaisten Osuuspankin
kokoustilassa, (Nummentie 3, Nousiainen /
käynti pihan puolelta).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

KOKOUSKUTSU
Kuhankuonon Latu ja Polku ry:n syyskokous

25.11.2021 klo 18
Vakka-Auranmaan Osuuspankin
kokoustilassa (Nummentie 3, Nousiainen /
käynti pihan puolelta).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus
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