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Yhdistyksen hallitus vuonna 2022 

Hilkka Stenroos, puheenjohtaja 

Riitta Varjonen, varapuheenjohtaja 

Pekka Aittala 

Hannu Hapuoja 

Tuija Kallio 

Eero Mattila 

Piritta Nummela 

Merita Tasanen 

Veijo Vuorenpää 

 

Yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2022 (suluissa Suomen Ladun osuus) 
Henkilöjäsen  23,00 € (16,50)  

Perhejäsen   35,00 € (26,50)  

Nuorisojäsen <19 v.  16,00 € (10,00) 

Rinnakkaisjäsen  16,00 € (10,00) 

Yhteisöhenkilöjäsen  33,00 € (16,50)  

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on ympärivuotisella toiminnallaan edistää 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. Yhdistys on perustettu 7.3.2001 ja jäseniä on 302 (tilanne 31.12.21). 

 

Kuhankuonon Latu ja Polku ry on yksi Suomen Ladun 184:stä eri puolella Suomea toimivista 

jäsenyhdistyksistä. Paikallisyhdistysten jäsenet kuuluvat kaikki Suomen Latuun saaden kaikki 

Suomen Ladun jäsenedut.  

Suomen Ladun visiona on: kaikki löytävät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia 

luonnosta. Päätehtävä on edistää vastuullista, ympärivuotista ulkoilua. Suomen 

Ladun arvot: kaikilla on mahdollisuus ulkoilla. Tavoitteen toteuttamiseksi toiminta on 

jaettu kolmeen eri stategian painopisteeseen, jotka ovat ”ulkoile, osallistu ja 

vaikuta”.  Painopisteille on määritelty tehtävät ja tavoitteet. Painopistelajeja ovat 

retkeily ja hiihto. Kehitettäviä lajeja ovat melonta, hyvinvointia luonnosta-teema ja 

sienestys. Vakiintuneita lajeja ovat talviuinti, polkujuoksu ja maastopyöräily. 

Yhteistyössä toteutettavat lajit ovat kävely ja sauvakävely, retkiluistelu, frisbeegolf ja 

geokätköily. Kuhankuonon Latu ja Polku ry pyrkii mahdollisuuksien mukaan 

toteuttamaan em. strategiaa ja visiota. 

 

Yhdistyksemme toiminnan perustana ovat vapaaehtoiset toimijat. Kiinnostu uudesta 

hyvästä harrastuksesta ja tule mukaan joukkoomme ottamalla  yhteyttä 

kuhankuono@gmail.com.  Tämänkaltainen vapaaehtoistoiminta on itselle erittäin 

palkitsevaa.  

 

 

 



 

Puheenjohtajan tervehdys 

 

Hei kaikki jäsenemme! 

Uusi vuosi ja uudet kujeet, kuten vanha sanonta sanoo. Pitkäaikainen puheenjohtaja Pekka 

Kaven halusi 20 vuoden puheenjohtajakauden jälkeen antaa tehtävän jollekin toiselle, 

mielellään nuoremmalle polvelle, ja siirtyä viettämään näiltä osin eläkepäiviä. Uutta 

puheenjohtajaa on etsitty jo parin vuoden ajan huonolla menestyksellä. Vapaaehtoisia 

ehdokkaita ei valitettavasti löytynyt. Syyskokouksessa olimme tiukan paikan edessä. 

Valintatilanteessa tehtävään yritettiin houkutella joku läsnäolijoista lopputuloksella, että 

allekirjoittanut Hilkka Stenroos valittiin Pekan tilalle puheenjohtajaksi kaudelle 2022–2023. 

Tällä valinnalla ei vielä päästy siirtymään nuoremman polven kaudelle, mutta toivon, että 

vuoden tai viimeistään kahden aikana löytyy reipas nuori henkilö, joka ottaa innolla 

mukavan, joskin melko sitovan tehtävän hoitaakseen. 

Kuhankuonon Latu ja Polku sekä Suomen Ladun toiminta on minulle melko tuttua, olenhan 

toiminut yhdistyksen sihteerinä jo parikymmentä vuotta. Se helpottanee uuden tehtävän 

hoitamista. Toinen vanha sanonta on, että vierivät kivet eivät sammaloidu. Yritän parhaani 

mukaan pitää vierimistä yllä. 

Tässä kohtaa onkin oikea paikka kiittää Pekkaa yhdistyksen luotsaamisesta sen 

perustamisesta lähtien, siis SUUKIITOS Pekalle! 

Muilta osin hallituksen keski-ikä aleni hieman uusien nuorempien hallituksen jäsenten 

myötä. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Piritta Nummela ja Merita Tasanen. 

Olemme aloittelemassa kolmatta koronavuotta ja se tulee tänäkin vuonna haittaamaan 

yhdistyksen toimintaa. Kuluneet kaksi vuotta ovat olleet monille melko raskaita rajoitusten 

vuoksi. Ystävien ja läheisten tapaaminen on vähentynyt, ryhmätoimintaa ei ole ollut. Viime 

vuosi oli yhdistyksen juhlavuosi, 20 vuotta toimintaa ja sitä oli tarkoitus juhlia 20 eri retkellä 

ja tapahtumalla. Korona esti sen.  

Tämän vuoden toimintasuunnitelma on laadittu siinä uskossa ja toivossa, että vuosi 2022 

on jättänyt jo koronan taakseen. Näin ei kuitenkaan ole. Jouluyllätyksenä saimme 

täyskiellon koskien kokoontumisrajoituksia, jotka näillä näkymin jatkuvat ainakin 

tammikuulle. Toivomme tilanteen paranevan, taudin laantuvan ja että helmikuussa, 

viimeistään maaliskuussa voimme järjestää hiihtoretken ja Vuorenpäässä Lumiukko-

tapahtuman. Jäsentiedotteemme on työnalla ja se saadaan lähetettyä jäsenistölle 

tammikuun puolivälissä. Toimintasuunnitelma on jo luettavissa kotisivuillamme.  

Seuraa tiedotteitamme ja lähde mukaan ulkoilemaan ja liikkumaan kanssamme, tavataan 

tapahtumissa ja retkillämme! Erityisesti toivotan tervetulleiksi mukavaan porukkaamme 

kaikki uudet jäsenemme! 

Hyvää ja liikunnallista Uutta Vuotta kaikille! 

Hilkka 

 

 

 



 

  Toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat vuonna 2022 

Tammikuu 

 

Kaikille jäsenille suunnattu jäsenilta Suden majalla torstaina 13.1. on  

PERUTTU.  

 

Lounais-Suomen latualueen ensiapukoulutus lauantaina 22.1. Nummen koululla. 

 

Helmikuu 

 

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on yli 50 järjestön ja yhteistyötahon muodostama 

vapaaehtoisten auttajien verkosto. Mukaan toimintaan pääset hakeutumalla jonkin Vapepan 

jäsenjärjestön toimintaan tai tulemalla kurssille. 

Vapepa-ilta 10.2. klo 18 alkaen Nousiaisten Henrikin yhtenäiskoulun auditoriossa. 

Tilaisuuden aiheena uusien hälytysryhmäläisten rekrytointi sekä nykyisten koulutus. 

Paikalla Raision paikallistoimikunnan edustaja. 

 

 

Koko perheen hiihtoretki / geokätköilyretki lauantaina 19.2. klo 11–13 

Maskussa Rivieran maastossa (Raumantie 617), jossa lumitilanteen salliessa 

tehdään jäälle hiihtolatu perheen pienimmille. Maastosta löytyy myös geokätköjä, joiden 

etsintään opastusta. Tulipaikalla on mahdollisuus makkaranpaistoon, joten omat eväät 

mukaan. 

 

Maaliskuu 

 

Ulkona kuin lumiukko -talvirieha Vuorenpään laavulla lauantaina 5.3. klo 11–13  

Tapahtuman tavoitteena on innostaa lapsiperheitä ulkoliikuntaan myös talvella.  

Talvirieha on perhetapahtuma, joka sopii kaikenikäisille vauvasta vaariin,  

muksusta mummoon. 

  

Lumiukko on ilmastonmuutoksen myötä käymässä uhanalaiseksi lajiksi, mutta jos 

lumitilanne sallii, niin rakennetaan mahdollisimman monta lumiukkoa.  Lumiukkojen 

lisäksi tarjolla on muutakin iloista talviliikuntaa ja laavulla on myynnissä mehua,  

kahvia, muurinpohjalettuja ja grillimakkaraa. 

 

 

. 

 

https://vapepa.fi/tama-on-vapepa


 

 

Huhtikuu     

 

Kevätretki Mietoistenlahden lintutorneille sunnuntaina 24.4. 

Kokeneen lintuharrastajan johdolla lähdetään seuramaan lintujen  

kevätmuuttoa ja pyritään bongaamaan mahdollisimman monta lintulajia.  

Mietoistenlahti on pitkälle sisämaahan ulottuvan Mynälahden perukka, johon  

laskee Laajoki. Alueen itäpuolella Mynäjoen suisto muodostaa pienen sivulahden.  

Lahti kuuluu Natura 2000 -verkostoon linnuston erityissuojelualueena (SPA). Mietoistenlahti 

on yksi maamme arvokkaimmista lintuvesistä. Se on erinomainen lintujen tarkkailupaikka 

erityisesti muuttoaikoina. Alueen lintutornit (3 kpl) ja polut tarjoavat hyvät mahdollisuudet 

päiväretkeilyyn. 

 

Kevätkokous torstaina 28.4. 

Yhdistyksen säätömääräinen kevätkokous pidetään  

Henrikin yhtenäiskoulun auditoriossa (Moisiontie 16, Nousiainen) klo 18. 

 
Toukokuu 

 
Tevavuoren polku sunnuntaina 15.5. 
Polkuretken lähtöpaikka sijaitsee Vuorenpään tilan (Vuorentaustantie 4, Nousiainen)  
talouspihalla klo 9–11.  
 
Reittejä on kolme eri pituista 
- perhereitti noin 3 km 
- Uunisvuoren reitti noin 5 km 
- Tevavuoren reitti noin 10 km 

Tevavuoren reitin varrella on mehupiste. Reitit päättyvät Vuorenpään laavulle, jossa 
mehutarjoilun lisäksi on myynnissä grillimakkaraa, muurinpohjalettuja, kahvia yms. 

 

LoLa - ympäri polkupyöräviesti 2022  
Lounais-Suomen latualueen viestipyöräily starttaa Paraisilta ja ensimmäinen  
etappi kulkee saaristoreittiä Naantaliin. 
 
Pyöräviestin tavoitteena on pyöräillä latualueen kaikilla paikkakunnilla.  
Yhteisellä pyöräilytapahtumalla halutaan saada Suomen Ladun aluetoimintaa  
ja latuyhdistysten toimintaa tunnetuksi. Lisäksi tapahtumalla halutaan edistää 
pyöräilyolosuhteita sekä ja pyöräilyä kaikille sopivana kuntoilumuotona.  
Ajankohta tarkentuu myöhemmin.   
 

 
 
 



 

 
Kesäkuu 
 

 
Retki Seilin saarelle lauantaina 11.6.  
Retki tehdään Suomen Ladun retkelle-päivät teemalla.  
Matkaamme Seiliin joko Rymättylän Röölästä tai Turusta. Päivän aikana 
tutustumme saareen oppaan johdolla sekä ruokailemme.  
 
Retken hinta ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin. Ilmoittautumiset 
kuhankuono(at)gmail.com.  
 

 
Elokuu 

 
 
Kesäretki Katanpään linnakesaarelle lauantaina 6.8.  
Kustavissa sijaitseva saari on osa Selkämeren kansallispuistoa  
ja sen ainutlaatuinen luonto, historiallinen rakennuskanta ja suojainen 
satama tekevät siitä monipuolisen retkikohteen. 
  
Matkaan lähdetään Nousiaisista bussilla Kustaviin, josta matka jatkuu vesibussilla 
Katanpäähän. Katanpäässä opastettu kierros sekä ruokailu. Matkan hinta ja aikataulu 
tarkentuvat myöhemmin. Ilmoittautumiset kuhankuono(at)gmail.com.  
 
 
 
Yhdistys osallistuu Nousiaisten Henrikin markkinoille, jossa esittelemme toimintaamme, 
järjestämme kilpailun ja muuta ohjelmaa sekä suoritetaan jäsenhankintaa. Sunnuntaina 
järjestämme kotiseutukierroksen tutustuen opastettuna eri kyliin.  
 

 
Syyskuu 

 
 
Sieniretki lauantaina 3.9.  
Tutustutaan sienilajeihin sekä poimitaan syötäviä sieniä kotiin vietäväksi. Metsästä 
palattaessa poiketaan Paukun kodalle paistamaan ja maistelemaan sieniä.  
Retki toteutetaan yhdessä Kirkonseudun Marttojen kanssa. 
 

 
Lokakuu 

 
 
Karpaloretki lauantaina 1.10.  
Retki suuntautuu joko Kurjenrahkan kansallispuiston soille tai jollekin muulle  
marjaisalle suolle.  
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Marraskuu 
 

Syyskokous torstaina 24.11.  
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään  
Henrikin yhtenäiskoulun auditoriossa (Moisiontie 16, Nousiainen) klo 18.  
 
 
 

Joulukuu 
 

 
Metsäkirkko sunnuntaina 11.12. 
järjestetään Vuorenpään laavulla (Vuorentaustaintie 4, Nousiainen) klo 16  
yhteistyössä Nousiaisten seurakunnan kanssa.  
 

 

 

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 Seilin saarelle sekä päiväretki 

Katanpään linnakesaarelle. 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. 

 

 

Lounais-Suomen latualueen aluetapahtumat ja –koulutukset vuonna 2022: 
-  Ensiapukoulutus Nousiaisissa, järjestelyvastuu Kuhankuonon Latu ja Polku ry, 22.1.  
-  Jokamiehenoikeudet pähkinänkuoressa Facebook Live-koulutus  3.2.    
-  Maastopyöräily tutuksi alueella 21.5., järjestelyvastuu Punkalaitumen Latu 
-  LoLa-ympäri-polkupyöräviesti, tarkka ajankohta auki, aloitus Paraisilta 
-  Striimaus tutuksi - kurssi 3.9.  

 

Alueyhdyshenkilö Virve Lankosaari (Raision Rinkka ry) 

virve.lankosaari(at)gmail.com  
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Suomen Ladun valtakunnallisia tapahtumia vuonna 2022 ovat mm. seuraavat: 

- Rakastu talviuintiin - viikko 10.–16.1.      - Rakastu hiihtoon 29.1.–27.2.  

- Kansallinen hiihtopäivä 29.1.                  - UlkonaKuinLumiukko –kampanja 14.2.–13.3.         

- Polkujuoksukiertue  18.4.–22.5.              - Kävelykipinä 1.–31.5.    

- Retkelle-päivät 11.–12.6.                        - Nuku yö ulkona 27.8.   

- Sieniretket 27.8.–5.9.                              - Metsämörrin juhlaviikko 19.–25.9.  

 

Suomen Latu järjestelyissä mukana: 

- Talviuinnin SM-kilpailut 4.–6.2. Peurunka 

- Unelmien liikuntapäivä 10.5. 

- Siniset Ajatukset - geokätköilyn megaevent 10.–12.6. Kajaanissa 

- Suomi Meloo ja soutaa - päivä  11.6. 

 

Suomen Latu  
Olympiastadion  
Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki 
Avoinna: ma-pe 9:00-15:00 
puhelin 09 8567 7440 
www.suomenlatu.fi 

 

 

 

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.  

 

Suomen Ladun jäseneksi liitytään jäsenyhdistyksen kautta, joita on 184 eri 

puolilla Suomea. Valitse oman paikkakuntasi tai lähiseutusi yhdistys tai liity 

johonkin valtakunnallisista jäsenyhdistyksistämme 

http://www.suomenlatu.fi/


 

 

Kolme hyvää syytä liittyä Suomen Ladun jäseneksi  

Ulkoile 

Ulkoilu on yhdessäoloa parhaimmillaan: se lisää onnellisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. 

Tavoitteenamme on, että kaikki löytävät itselleen sopivan tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. 

Hyvää oloa vai hikeä ja intohimoa? Valinta on sinun. 

Osallistu 

Suomen Ladun 184 jäsenyhdistystä tarjoavat mahdollisuuden löytää oman, liikunnallisen 

yhteisön, jossa voi osallistua toimintaan itselleen sopivalla tavalla. 

Vaikuta  

Ulkoilu kuuluu kaikille. Suomen Ladun jäsenyys on vahva kannanotto ulkoilmaelämän 

puolesta. Me haluamme tehdä Suomesta maailman parhaan ulkoilumaan. Meille kaikille. 

 

Suomen Ladun jäsenetuja ovat mm. 

Latu & Polku -lehti 

Retkeilyn, ulkoilun ja kuntoliikunnan erikoisjulkaisu Latu & Polku -lehti, neljä kertaa 

vuodessa. Jäsenenä pääset lukemaan lehden verkkoversiosta uusia ja vanhempia 

juttuja juuri silloin kun haluat. 

 

Suomen Latu Kiilopää  

Alennuksia Suomen Latu Kiilopäällä.  

 

Suomen Latu Akumaja  

 

OP Vakuutus  

Tapaturmavakuutus Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten tapahtumissa. 

 

Scandinavian Outdoor  

Suomen Ladun jäsenille 10 % alennuksen kaikista normaalihintaisista 

tuotteista. Elektroniikan (GPS-laitteet, Outdoor-kellot, sykemittarit, aktiivisuurannekkeet) 

alennus on 5 %. Jäsenalennus on voimassa myymälöissä ja verkkokaupassa.  

lisää jäsenetuja löydät osoitteesta https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html 

 

 

 

  



 

Tiedottaminen jäsenille  
 
Jäsentiedote lähetetään jäsenille vuoden alussa. Tapahtumista ilmoitetaan yhdistyksen 
omilla kotisivulla 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. 

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu  

 

 

 

 

 

Vapepa on Suomen Punaisen Ristin koordinoima yli 50 järjestön 

ja yhteisön muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto, 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 edustajana Raision seudun 
vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikunnassa toimii Pekka Aittala. 
 
Yhdistyksellä on aktiivinen etsintäryhmä, johon tällä hetkellä kuuluu 
kolmisenkymmentä henkeä. Ryhmään kuuluvat saavat hälytyksen Vapepan 
hälytysjärjestelmän kautta OHTO- tekstiviestinä. Ryhmään otetaan mielellään uusia 
aktiivisia henkilöitä mukaan. Yhdistys maksaa heidän koulutuksensa. 
 
 
 
 

http://www.kuhankuononlatujapolku.suomenlatu.org/


 

 

KOKOUSKUTSU 

Kuhankuonon Latu ja Polku ry:n kevätkokous 

 

 

28.4.2022 klo 18 

Henrikin yhtenäiskoulun auditoriossa  

(Moisiontie 16, Nousiainen) 

 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 

asiat. Kahvitarjoilu.  

Tervetuloa! 

Hallitus 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

KOKOUSKUTSU 
Kuhankuonon Latu ja Polku ry:n syyskokous 

 
 

24.11.2022 klo 18 

Henrikin yhtenäiskoulun auditoriossa  

(Moisiontie 16, Nousiainen) 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 

asiat. Kahvitarjoilu.  

Tervetuloa! 

Hallitus 

  



 

 

 

 

 


