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Karhulan latu -liikuttaja vuodesta
1949
Päällimmäisenä tulee mieleen hienot hetket,
joissa on saanut olla mukana. On upea fiilis
kuutamon ja jätkänkynttilöiden loisteessa
vastaanottaa kiitoksia, kun kyyneleet silmissä
kiitellään hienosta kokemuksesta. On helppo
hymyillä mukana, kun lapsi nostaa ylpeänä
elämänsä ensimmäisen itseongitun kalansa
ilmaan. On hienoa jakaa se hetki, kun saalis
viedään Pentti-sedälle ihasteltavaksi ja
perattavaksi. Tai kohtaamiset vammaistenpäivänä; niin aitoa läsnäoloa,
yhdessä ulkoilua, halauksia ja kättelyitä, että illallakin on vielä pyörryksissä.
Hyviä muistoja on paljon ja ne vähemmän mukavat urakatkin on hoituneet
yllättävän kivuttomasti porukalla, sillä yhteisössä on voima.
Me olemme saaneet johtokuntaan uusia tekijöitä ja konkareiden opeista
otetaan kaikki irti. On paljon ajatuksia ja suunnitelmia, ajatuksena lisätä
matalankynnyksen toimintaa niin liikkumisen kuin perheretkienkin suhteen.
Lisää ideoita ja tekijöitä otetaan aina lämmöllä vastaan. Eli mukavin fiiliksin
lähdetään juhlavuoteen.
-Tommi IivonenP.S.
Haluan vielä kiittää niitä kaikkia ihmisiä, jotka mahdollistavat yhdistyksen
toiminnan. Lämpimät kiitokset kaikille (turhankin vähäiselle huomiolle jääville)
tekijöille, jotka puurtavat melkoisen määrän talkootunteja. Helppohan se on
hiihdellä, kun joku pitää latupohjan kunnossa, saati sitten rakensi hiihtoreitin
keskelle korpisuota. Ja onhan se kiva saunoa, kun laituri on laskettu ja halot
valmiina.
Kiitos sinulle latulainen, kiitos että olet.

Karhulan Latu 70-vuotta
Yhdistyksen edeltäjän, nimeltään ”Kymen Retkeilykerho”, perustamiskokous
pidettiin Sunila Oy:n hiihtomajalla Kesäniemessä (Piiparniemessä) toukokuun 8
päivänä 1949. Kokous pidettiin avoimen taivaan alla loimuavan nuotion äärellä.
Kokous alkoi klo 10.30.
Paikalla oli 15 henkilöä.

Retkeilykerhon perustaminen
oli muutamien tulisieluisten
ulkoilmaihmisten tarve koota
saman mieliset yhdessä
liikkumaan. Tänään
huomioimme ja kiitämme
yhdistyksessämme toimineita
ja tällä hetkelläkin toimivia
uurastajia.

Nyt, kuten yhdistyksen perustamisen aikaankin, tavoite ja olemassaolon perusta
ovat säilyneet ennallaan. Tavoitteemme on kotkalaisten ja lähiseudun asukkaiden,
ensisijaisesti ulkona luonnossa tapahtuvan, liikuntaharrastuksen lisääminen sekä
luonto-, kunto- ja terveysliikunnan edellytysten kehittäminen.

Muistelemme mieluusti menneitä sattumuksia. Kuitenkin entistä tärkeämpää on
suunnata katse tulevaisuuteen. Mukaan on saatava tuoreita voimia viemään ulkona
luonnossa liikkumisen sanomaa eteenpäin.

Meidän Karhulan Ladun edustajien viesti on yksinkertainen: teemme työtämme
Teitä varten, arvoisat kunnostanne huolehtivat. Kun tapahtuman järjestäjänä toimii
latuyhdistys, ei osanottajilta kysytä jäsenyyttä, vaan kaikki ovat tervetulleita
mukaan, sillä ASIA ON YHTEINEN!

LA 6.7.2019 LATURETKI POLKUPYÖRÄLLÄ LATUMAJALTA
Tämän vuoden Populaire100 ja Brevet200 rinnalle myös lyhyempi Populaire.
Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina, runon ja suven päivänä, eli 6.7.19 järjestetään taas
pidemmän matkan pyöräilytapahtumat KYMI Brevet 200 ja Populaire 100 sekä lyhyempi Populaire,
jonka reitti on vielä suunnitteluvaiheessa. Satasten reitit ovat samat kuin kaksi vuotta sitten. Nämä
ovat valtakunnallisestikin ajatellen todella hienot pyöräilyreitit.
Tapahtumakeskuksena on Latumajamme, jossa ilmoittautuminen lähtökahvit ja maalissa sauna
sekä pikku purtavaa.
Näissä pitkän matkan pyöräilyissähän on kyse kuntoilutapahtumasta, jossa pyörällä ajetaan
itsenäisesti ennalta määrätty reitti kukin omalla vauhdillaan. Järjestäjä on määritellyt reitin ja
siellä on tarkastuspisteitä, joissa suorituskortti tulee leimata. Matkalla voi pysähtyä oman maun
mukaan kahviloihin tai kioskeille kahville. Suoritusaika on suhteellisen runsas, varsinkin
lyhyemmillä matkoilla, sillä tässä tapahtumassa maaliin pitäisi ehtiä noin auringonlaskun aikaan.
Reitti julkaistaan jo etukäteen niin sanotulla tiekirjalla ja karttaohjelmalla, josta sen voi siirtää
esim. pyöränavigaattoriin tai älypuhelimeen. Ajossa on todellakin kyse kuntoilusta eikä kilpailusta.
Tahko Pihkalan sanonta laturetkistä ” Ei matka tapa vaan vauhti” pätee erinomaisesti täälläkin.
Näille lyhyille matkoille sopii hyvin tavallinen polkupyörä. Ajavathan hyväkuntoiset harrastajat yli
tuhannen kilometrinkin brevettejä myös vaihteettomilla pyörillä.

Valmistautuminen suoritukseen
Pidemmän matkan pyöräilyssä on muutama pikku vinkki, jolla matkasta ei tule liian rasittava.
Toukokuun pyöräilyviikolla järjestämme infoillan pitkänmatkan pyöräilystä Latumajalla ja toisen
lyhyen treeni-illan noita vinkkejä harjoitellaksemme. Infossa käsitellään myös yleisesti tällaisten
tapahtumien vaatimuksia ja kokemuksia varusteista ja kalustosta.
Tapahtumasta ja infosta lisää Ladun nettisivulla kevään myötä. Tapahtuman reitin ajo-ohjeet yms.
julkaistaan viimeistään kesäkuussa.
Talvella hiihdellään laturetkiä ja kesällä ajellaan Populaireja ja Brevettejä ☺.

Loma Virossa pyöräillen
Miltä tuntuisi valmiiksi suunniteltu loma mukavassa seurassa!?
Päivällä rauhallista pyöräilyä keskimäärin 60 km/pvä. Sen jälkeen majoittuminen, sauna, iltapala ja
vapaata illanviettoa.
Matkan varrella tutustumista paikallisiin nähtävyyksiin, esim. Padisen luostari. Huoltoauto mukana
koko ajan.
Hinta 530€ sisältäen laivamatkat, kuljetukset, ruokailut ja saunomiset.
Kotka/Hamina suunnalta yhteiskuljetus Helsinkiin ja takaisin, hinta 60€
Lähtö su 4.8., paluu la 10.8.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset: Väinö Rehvonen 044 3293 554, vaiski.r@nic.fi

Jäsenmaksut ja yhdistyksen posti
Henkilöjäsenmaksu
Perhejäsenmaksu
Nuoriso- ja opiskelijajäsenmaksu
Rinnakkaisjäsenmaksu

25,00€
33,00€ (samaa jääkaappia käyttävät)
14,00€
16,00€ (jäsen toisessa latuyhdistyksessä)

Liittyminen jäseneksi ja jäsentietojen päivitys käy helposti yhdistyksen
kotisivujen kautta, www.karhulanlatu.net suora linkki Suomen Ladun jäsensivulle.
Yhdistyksen postiosoite: Karhulan Latu r.y. c/o Tommi Iivonen
Möhkönkuja 10, 48720 Kotka
Maksut ja rahaliikenne:

Karhulan Latu r.y. c/o Tuija Surokivi
Karhulantie 63 as 8, 48600 Kotka

Pankkiyhteys:

FI51 2078 2100 0139 10

Y-tunnus:2485798-1

Karhulan Ladun johtokunta 2019
Puheenjohtaja/jäsensihteeri

Tommi Iivonen,
tommi.iivonen(at)ekami.fi, 050 556 1880

Varapuheenjohtaja+ retkeily,pyöräily Olli Mikkonen,
oleanteri79(at)gmail.com, 044 9885 641
Sihteeri

Minna Turunen,
minnaturunen(at)hotmail.com, 050 4917 874

Rahastonhoitaja

Tuija Surokivi, (ei jk jäsen)
tuija(at)surokivi.fi, 040 5278 857

Tiedottaja + hiihto,Otsonpolku

Matti Urpalainen,
matti.urpalainen(at)kymp.net, 044 2811 830

Majaemäntä, latumajan vuokraus

Päivi Hankanen,
Paivi.Hankanen(at)kymsote, 040 5522 570

Majaisäntä

Tero Taimela,
tero.taimela(at)kymp.net, 0400 750 237

Lapset ja perhetoiminta

Katja Kaaro,
katja.kaaro(at)gmail.com, 044 2725 717

Geokätköily

Aimo Peltola,
aimo.peltola(at)saunalahti.fi, 0400 635 751

Jäsen

Tea Harden

Varajäsenet

Pirjo Malmqvist, Alpo Puustell

Lentopallo

Väinö Rehvonen (ei jk jäsen)
vaiski.r(at)nic.fi, 044 3293 554

Lapset ja perheet
Lasten retket
Lapset kiipeilevät, ryömivät ja seikkailevat aavistamatta
lainkaan tekevänsä jotain todella tärkeää. He harjoittavat
kehoaan, lihaksia, sydäntä ja varsinkin aivoja. Luontoa
parempaa paikkaa liikunnan harjoittamiseen ei ole
olemassaankaan.
Luonnossa on jännittävä kaatunut puu, josta voi tulla
avaruusraketti sekä suuri kivi, jonka alla asuu lohikäärme.
Lapsen mielikuvitus on rajaton ja luonto antaa sille virikkeitä.
Tutkimme yhdessä ötököitä, ja havainnoimme ympärillä
olevaa luontoa ja sen antamia mahdollisuuksia.
Lasten retket kesäkuussa joka tiistaina klo 17.3019. Ryhmäkoot ohjaajatilanteen mukaan.
Osallistumismaksu on 10 € neljältä kerralta. Retkipaikat
ovat Karhulan alueella, ne ilmoitetaan ryhmäläisille
tarkemmin lähempänä. Ilmoittautumiset 15.5 mennessä
katja.kaaro@gmail.com tai iltaisin klo 17 jälkeen puh. 044 2725717

Perheretket
Ovat avoimia ihan kaikille, ilmoittautumisia ei tarvita.
Perheretkillä liikutaan, puuhataan ja koetaan yhdessä
tekemisen iloa luonnossa.
Luovissa 16.5 sekä 22.5 on mahdollisuus monenlaiseen
puuhailuun mm. ongintaa, minigolfia, pallopelejä,
nuotiolla yhteisiä eväitä yms. lisäksi myöhemmin on
suunnitelmissa kalastusretkiä, "nuku yö ulkona"
tapahtuma sekä eläinpäivä Latumajalla.

Ulkona kuin lumiukko
Perheiden ulkoilupäivä lauantaina 23.2. klo 10 – 13. Latumajalla Laajakoskella, os.
Koskipoukamantie 23. Ohjelmassa lumiukkojen
tekoa, lumimaalausta, lumikenkien
kokeilumahdollisuus ja pulkkamäki. Mukaan
kannattaa ottaa omat liukurit ja lumiukkojen
veistoon sopivat lapiot. Mehut ja pullat tarjotaan.
Latumajalla buffetti, myydään makkaroita, kahvia,
teetä sekä nisupalasia. Omat eväät voi ottaa
mukaan. Grillissä makkaranpaistotulet.
Tervetuloa!

Latumaja
Latumaja uinuu vielä talviuntaan, mutta kevään edetessä
alkaa tapahtua.
Huhtikuun loppupuolella pidetään kevättalkoot. Laitetaan
maja ja pihapiiri kuntoon tulevaa kesää varten.
Toukokuun lopulla järjestetään perinteinen vammaisten
ulkoilupäivä. Iloista ja reipasta talkooväkeä tarvitaan
molempiin tapahtumiin runsain joukoin.
Kesä-, heinä- ja elokuussa vietetään taas keskiviikkoisin
yhteisiä majailtoja. Tehdään yhdessä pieniä
talkooaskareita, jotta maja ja pihapiiri pysyvät kunnossa. Saunakin lämmitetään ja kahvipannu on
kuumana.
Tällä hetkellä on suunnitteilla ainakin muutama
joogailta ja ehkä makkarakestit.
Juhlavuoden kunniaksi jonain keskiviikkona on
avoimet ovet Latumajalla. Silloin kaikilla on
mahdollisuus
tulla tutustumaan Karhulan Ladun toimintaan ja
Latumajaan.

Kaikista tapahtumista päivämäärineen ilmoittelemme järjestöpalstalla.

Latumajaa voi myös varata yksityiskäyttöön korvausta vastaan.
Varauksista ja maksuista voi kysellä majaemäntä Päiviltä puh.040 5522 570.
Kesä-, heinä-, elokuussa majaa ei voi varata yksityiskäyttöön keskiviikkoisin, eikä viikonloppuisin,
silloin maja on käytössä Karhulan Ladun jäsenten virkistäytymistä varten.

Toivotaan, että tulossa on aurinkoinen kevät ja kesä, jotta
voimme nauttia niistä yhdessä Latumajalla.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Päivi

Geokätköily
KARHULAN LATU RY:n järjestämät geokätköilyt ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Jokaisessa
tapahtumassa on käytettävissä Karhulan Ladun neljä GPS-laitetta. Jos sinulla on oma laite, ota se
mukaan! Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kätköilijät! Soveltuu erinomaisesti koko perheen
yhteiseksi harrastukseksi!
Kätköilyn suosiota on lisännyt älypuhelimiin saatavat kätköilysovellukset, jotka helpottavat
kätköjen etsinnässä. Etenkin nuoremmat kätköilijät suosivat niitä. Ei enää tarvitse syöttää
koordinaatteja käsin laitteeseen. Gps- laitteet pysyvät kyllä vankasti käytössä koska niiden
tarkkuus on omaa luokkaa verrattuna puhelimien ohjelmiin ja niihin voi ladata kätköt suoraan
tietokoneelta.

Tämän vuoden miittipäiviksi on mietitty seuraavat: 11.5, 31.08 ja 16.11.
Onnittelut, löysit sen! Tarkoituksella tai vahingossa!
Miksi tämä rasia kätketty tänne? Miksi tämä juttu möllöttää täällä kaikkine sisältöineen?
Tämä on osa maailmanlaajuista GPS -harrastajien (Global Positioning System) leikkiä joka
tunnetaan nimellä “Geocaching”. Pelin idea on pääpiirteissään semmoinen että GPS paikannuslaitteen omistaja kätkee “aarteen” (eli rasian sisältöineen) ja julkaisee sitten paikan
tarkat koordinaatit jotta toiset harrastajat voivat leikkiä aarteenmetsästystä ja etsiä kätkön.
Mitä on geokätköily?
Geokätköily, englanniksi geocaching, on
hauska koko perheelle sopiva
ulkoiluharrastus, jossa etsitään GPSsatelliittipaikannuksen tai kartan avulla
mielenkiintoisiin paikkoihin piilotettuja
kätköjä.
Geokätköily on avoin harrastus kaikille joilla
on GPS tai kartta ja kartanlukutaitoa, sekä
sopivasti seikkailumieltä. Samantapaisia
kätköjä on ympäri maailmaa.
Harrastuksella on omat kotisivut internetissä. Kotisivuilta löydät lisää tietoa tästä harrastuksesta ja
voit lisäksi antaa palautetta toiminnasta.
http://www.geocaching.com
Tutustu harrastukseen ja selvitä missä sinua lähin kätkö sijaitsee.
Geokätköily on monipuolinen harrastus
Jokainen löytää geokätköilystä itseään kiinnostavia puolia ja voi harrastaa sitä omalla tavallaan.
Extreme-urheilijalle sopivat haastavat kalliokiipeily- tai sukelluskätköt, pulmatehtävien ystävä
viihtyy mysteerien parissa ja erähenkinen voi etsiä kätköjä tiettömien taipaleiden päästä.
Harrastuksen aloittamiseen et tarvitse edes GPS-laitetta sillä monet geokätköt on mahdollista
löytää pelkän kartan avulla. Edullisimmat GPS-vastaanottimetkin maksavat alle sata euroa ja
riittävät hyvin geokätköilyyn. Jos kännykässäsi on GPS, niin sinulla on jo kaikki tarpeellinen
valmiina.

Retkeily
Retkeily on virkistäytymistä luonnon keskellä ja irrottautumista arjen kiireistä. Se voi
tarkoittaa sekä lyhyttä eväsretkeä laavulle että viikon hiihtovaellusta. Retkeilijä liikkuu
luonnon ehdoilla, sen rauhaa häiritsemättä.

Retkeily sopii kaikille: sopivissa olosuhteissa se on riittävän helppoa jopa perheen
pienimmille ja huonokuntoisimmille. Monet reiteistä kulkevat osin erilaisilla
luonnonsuojelualueilla, kuten vanhojen metsien-, soiden- tai harjujensuojelukohteissa, ja
osin tavallisissa talousmetsissä ja hiekkateilläkin. Retkeilyreittien ja luontopolkujen varsilla
on usein tulentekopaikkoja, laavuja, kotia ja autiotupia.
Klassinen eräretkeily tapahtuu patikoiden, hiihtäen tai lumikenkäillen. Poluttomat
lähimetsät ja -suot, tuntemattomat joet ja järvet ovat oivia retkikohteita, kun osaa lukea
karttaa. Päiväretkellä jälkikasvulle ja ystäville voi luontevasti opettaa luonnossa liikkumista,
kasvien tunnistamista, puukolla vuolemista ja nuotion sytyttämistä. Lyhyt retki tulipaikalle
tai laavulle ei ole pelkästään elämys, vaan kipinä aloittaa uusi harrastus, jossa kohteita ja
kokemuksia on luvassa tuhansittain.
Vuoden 2019 retkikohteet ja -ajankohdat ovat suunnitteluvaiheessa. Seuraa KySa:n
järjestöpalstaa, yhdistyksen fb sivua sekä yhdistyksen kotisivua
www.karhulanlatu.net.

Kymi-Vuoksen latualue
Kymi-Vuoksen latualuehan koostuu 18 latuyhdistyksestä ja latualueen alueyhdyshenkilöksi
syyskokouksessa valittiin Tuija Kepsu Kouvolan Ladusta. Alueyhdyshenkilön lisäksi muita
aluetyöryhmän jäseniä ovat tiedottaja (Jaana Terävä), isäntäyhdistyksen edustaja(t) Heinolan
Ladusta, latualueen Suomen Ladun liittohallituksen jäsen (Henri Kekkonen). Lisäksi kutsuttiin
työryhmään Helena Kempas Kotkasta. Näiden vakinaisten aluetyöryhmän jäsenten lisäksi
kokouksiin kutsutaan tulevien tapahtumien järjestäjiä, kuten kesäpäivien järjestäjät Parikkalan
Latupiiat ja -pojat.
KYMI-VUOKSEN LATUALUEEN TOIMINTAA VUONNA 2019
1. ALUEEN KEVÄTTAPAAMINEN HEINOLASSA ISÄNTÄYHDISTYKSEN VIERAANA 13.4.
- ohjelmassa mm. tutustumiskäynti Peltosen suksitehtaalle
2. KEVÄTRETKI LINNANSAAREN LUONNONPUISTOON 25.5.
- ohjelmassa mm. luontopolku ja lintubongaus
3. KESÄPÄIVÄT 24.-25.8. ORONMYLLYN LOMA- JA KURSSIKESKUKSESSA KAUNIISSA ETELÄKARJALASSA
- ohjelmassa mm. Hannu Siitosen luontokuvaesitys ja käynti Siikalahdella
4. LATUALUEEN SYYSKOKOUS 5.10. HEINOLASSA - esityslistalla mm. latualueen budjetti.
Tapahtumista on tarkempaa tietoa Kymi-Vuoksen facebook-sivulla ja tietoja päivitetään sitä
mukaan kun uutta tietoa saadaan varmistetuksi. Linkki fb-sivulle on
https://www.facebook.com/kymivuoksenlatualue/

Muistiinpanoja:

