LATUVIESTI
2020

www.karhulanlatu.net
www.facebook.com/karhulanlatu

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 ry c/o Tommi Iivonen
Möhkönkuja 10, 48720 Kotka
Maksut ja Rahaliikenne: Karhulan Latu ry c/o Tuija Surokivi
Karhulantie 63 as 8, 48600 Kotka
Pankkiyhteys:

FI51 2078 2100 0139 10

Y-tunnus: 2485798-1

Karhulan Ladun Hallitus 2020
Puheenjohtaja/jäsensihteeri

Tommi Iivonen
tommi.iivonen(at)ekami.fi, 050 5561 880

Varapuheenjohtaja,tiedottaja,
hiihto,Otsonpolku ,Otsonhiihto

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

Sihteeri

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

Rahastonhoitaja

Tuija Surokivi
tuija(at)surokivi.fi, 040 5287 857

Majaemäntä, latumajan vuokraus

Päivi Hankanen
paivi.hankanen(at)kymsote.fi, 040 5522 570

Majaisäntä

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

Retkeily, pyöräily

Olli Mikkonen
oleanteri79(at)gmail.com, 044 9885 641

Lapset ja perhetoiminta

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

Geokätköily

Aimo Peltola
aimo.peltola(at)saunalahti.fi, 044 635 751

Varajäsenet

Pirjo Malmqvist, Alpo Puustell

Lentopallo

Väinö Rehvonen (ei hallituksen jäsen)
vaiski.rehv@gmail.com, 044 3293 554

Pätkä Otsonhiihdon historiaa
1990-luvun loppupuolella ladun ahkerat talkoomiehet ryhtyivät innolla tekemään
lentokentän kiertävää kuntoilureittiä, josta myös vakiintui Otsonhiihdon vakioreitti.
Lähtöpaikkana säilyi edelleen Honkala, josta Ryssäntien kautta tultiin lentokentälle, mistä
reitti kulki Kaasulinjalle, Saarijärvelle, lentokentän länsipuolitse Ryssäntielle ja Honkalaan.
Reitin pituus oli 23 km. Honkalan maastossa oli käytettävissä myös 3-5 km hiihtoradat,
osanottajia oli 85 – 213 hiihtäjää.
2000-luvulla tuli mukaan lähtöpaikaksi myös lentokentän parkkipaikka. Tämä mahdollisti
Otsonhiihdon myös perhehiihtotapahtumaksi, koska oli mahdollisuus hiihtää 13 km:n reitti.
Osanottajamäärät kasvoivat. Kun v. 2002 saatiin Saarijärven maastoon laavu, tuli siitä
erinomainen levähdyspaikka nimenomaan perhehiihtoa ajatellen.
Otsonhiihtoa varten ryhdyttiin tutkimaan uutta reittivaihtoehtoa. Lähtöpaikaksi tuli
lentokentän kolme parkkialuetta, Honkala jäi pois Otsonhiihdon lähtöpaikkana, sillä väli
Honkala – Lentokenttä oli hyvin hankala ylläpitää hiihtoreittinä – monestakin syystä.

Perheretket ja tapahtumat
Perheretkien ajatus on viettää yhteistä kiireetöntä aikaa luonnossa liikkuen. Kaikki ovat
tervetulleita vauvasta vaariin myös ystävät, mummit ja kummit sekä myös ne tassuttelijat.
Mukaan on hyvä ottaa aina omat eväät jotka maistuvatkin erityisen maukkailta retkellä
luonnossa.
16.2 klo 10-13 Latumajalla ulkoilutapahtuma.
Ulkona kuin lumiukko kera ystävyyden.
Monenlaista puuhaa (mm. Askartelua,
pihapelejä, lumiukkoja, lumilinnoja, yms. Jos
lunta ei ole niin keksitään muuta puuhaa,
tekemistä kyllä löytyy) ja kodassa tulet jossa voit
paistaa omia makkaroita tai nauttia vaan tulen
äärellä.
Huhtikuussa kiireetön kävelyretki Äijäkän
metsässä ja merenrantojen ihastelua. Makkaranpaistoa. Päivä ja aika tarkentuu
lähempänä.
13.5 klo 17.30-19 ulkoilutapahtuma Luovissa.
Upeissa maisemissa meren äärellä. Pihapelejä,
minigolfia, Ongintaa, johon saa opastusta. Onget ja
pelastusliivit paikan päällä. Mukana myös
kalamestari Pentti Snygg, tuntee kalalajit ja fileoi
saaliit syömävalmiiksi.
Kodassa tulet jossa voi paistaa omia makkaroita tai
muutoin hengähtää tulen loimussa.

25.6 klo 18 ötökkäretki
Lähtö Munkkisaaren majan parkkipaikalta. Tehdään pieni
kävelyretki jossa etsitään ötököitä. Ota mukaan kannellinen
lasipurkki ja eväät joita pysähdytään syömään puolessa
välissä. Retki kestää n. Tunnin. Rattailla ei pääse koko
matkaa kulkemaan.
Mukana ötökkäsasiantuntija Kaisa Heimonen.

Kesän aikana tulossa "nuku yö ulkona" latumajan pihapiirissä. Asiasta tarkemmin
lähempänä ajankohtaa.

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 2020 retkikohteet ja -ajankohdat ovat suunnitteluvaiheessa. Salparetki
Soikonvuoren tunnelilta Jermulaan ainakin. Seuraa KySa:n järjestöpalstaa,
yhdistyksen fb sivua sekä yhdistyksen kotisivua www.karhulanlatu.net.

KARHULAN LATU ry:n SÄÄNNÖT
(Muutamia poimintoja yhdistyksen uusista säännöistä)
1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Karhulan Latu ry, ja sen kotipaikka on Kotkan kaupunki ja
toimialueena Kotkan kaupunki ja sen lähiympäristö.
3§ Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi
voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on toiminut
erityisen ansiokkaasti yhdistyksen puheenjohtajana ja joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa.
5§ Hallitus (Aikaisemmissa säännöissä johtokunta)
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
6-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja
varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain puolet hallituksen
varsinaisista ja varajäsenistä on erovuorossa. Henkilö voi toimia hallituksen
puheenjohtajana korkeintaan kuusi peräkkäistä toimikautta. Hallituksen puheenjohtajan,
jäsenen ja varajäsenen on oltava yhdistyksen jäsen.
7§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
8§ Yhdistyksen kokoukset
(Vain yksi varsinainen kokous. Aikaisemmin syys- ja kevätkokous)
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain tammi-toukokuussa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta. (Etäosallistuminen on uutta).
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. (Aikaisemmin kunniajäsenellä ja -pj
vain läsnäolo- ja puheoikeus). Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.

9§ Kokouskutsut
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus, joka myös määrää kokouksen
ajan ja paikan.
Kokouskutsu on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen
kokouksen päättämällä tavalla sähköisesti tai paikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä tai jäsenille erikseen toimitettavalla kirjeellä. (Aikaisemmin vähintään 7
vuorokautta)
Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä
kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
10§ Yhdistyksen kokousasiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta
8. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys seuraavaa tilikautta koskevaksi
toimintasuunnitelmaksi
9. Päätetään seuraavaa tilikautta koskevat liittymis- ja jäsenmaksut
10. Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja kulukorvausten
perusteista
11. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
13. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, hallituksen jäsenet ja mahdolliset
varajäsenet erovuoroisten tilalle
14. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi ja heille
henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat/varatilintarkastajat. (Meillä valitaan
toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja).
15. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta
16. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
17. Päätetään kokous
12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
Uudistetut säännöt löytyvät kokonaisuudessaan yhdistyksen kotisivujen valikosta
Yhdistys/Karhulan Latu ry säännöt.

LATURETKI POLKUPYÖRÄLLÄ LATUMAJALTA
Poupuleiret ja Brevettti pyöräillään heinäkuussa.
Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina 4.7.19 järjestetään taas pidemmän matkan
pyöräilytapahtumat KYMI Brevet ja Populaire. Populaireja on kaksinkappalein 100 km ja
lyhyempi rengasreitti, joka pyritään saamaan mahdollisimman lähelle 50 kilometriä.
Brevetti on jälleen 200 km yhdellä Suomen parhaimmista pyöräilyreiteistä
Tapahtumakeskuksena on Latumajamme
Laajakoskella, josta lähtökahvit ja maalissa
saunat sekä pikku purtavaa.
Toukokuun pyöräilyviikolla koetetaan järjestää
info tilaisuus jossa vinkit miten tällaisesta
vähän pidemmästä matkasta ei tule liian
rasittava.
Tapahtumasta ja infosta lisää Ladun
nettisivulla kevään myötä. Tapahtuman reitit
ajo-ohjeet yms. julkaistaan viimeistään
kesäkuussa.
Tämän talven lumilla jää laturetket ilmeisesti
vähemmälle, mutta uskaltaisinko luvata
kuitenkin sulia kelejä kesän pyöräilyille ☺.
Asiasta voi tiedustella lisää Surokiven Antilta
(nolla viis nolla 5988200)

Viron Pyöräily
Pohjois-Viro 2020
Tule mukaan lomamatkalle leppoisasti pyöräillen mukavassa seurassa. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset Väinö Rehvonen 0443293554 tai vaiski.rehv@gmail.com

Latumaja

Latumajan kuulumisia
Latumajantoiminta jatkuu tänäkin vuonna entisen
mallin mukaan.
Aloitetaan kevättalkoilla, jotka on tarkoitus pitää
huhtikuun loppupuolella, riippuen siitä, miten säät
sallivat. Laitetaan maja, sauna ja pihapiiri
kesäkuntoon, sekä laituri paikoilleen.
Toivottavasti mahdollisimman monella on
mahdollisuus osallistua talkoisiin.
Varsinaiset majaillat alkavat keskiviikkoisin kesäkuussa ja
jatkuvat elokuun loppuun. Silloin maja on keskiviikkoisin
jäsenten käytössä, eikä vuokrata yksityiskäyttöön.
Touko- ja syyskuussa majaillat ovat omatoimisia.
Majailloissa puuhastellaan yhdessä, pitäen majaa ja
pihapiiriä kunnossa. Muutama joogailtakin on näillä näkymin
tulossa.Saunotaan ja vaihdetaan kuulumisia kahvikupin
ääressä.
Toukokuussa helatorstaina
vietetään perinteistä
vammaisten ulkoilupäivää. Talkooväki on tervetullutta
tapahtumaan.
Latumajaa vuokrataan myös yksityiskäyttöön. Kesäisin vain
arkipäivisin, pois lukien keskiviikot. Kesäviikonloput ovat
varattu jäsenistön virkistäytymistä varten.
Majaemännältä voi kysellä majan varauksista. Varaustilanteen näet myös kotisivulta,
www.karhulanlatu.net/Latumaja/Latumajan varaukset.
Tervetuloa Latumajalle viihtymään ja viettämään yhteistä aikaa vanhat ja uudet jäsenet!
Terveisin majaemäntä 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.
Viime vuosi oli kätköilijöille miittien vuosi. Niitä järjestettiin maakunnassa kiitettävä määrä.
Karhulan Latu järjesti niistä kolme.
- Keväällä, kesällä ja Pikkujoulu Miitti
- Kaikissa miiteissä oli hieno tunnelma joissa vaihdettiin
kätköilykokemuksia ja niitä riitti.
Pikkujoulu miiteissä on omanlainen lämmin tunnelma
jossa myös on arpajaiset. Tunnelmaa lisäsi roihut ulkona
ja hyvä tarjoilu ulkona.
Kiitos emännille päivin johdolla tarjoiluista.
Eri-ikäisille, järjestöille ja yhdistyksille järjestettiin
kätköilyopetusta.
Hyvää kätköilyvuotta 2020.
Miitit 2020; 16.5., 29.8. ja 14.11.
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.

Kymi-Vuoksen latualue
Kymi-Vuoksen latualue 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
ALUEEN KEVÄTRETKI
Aika la 16.5., kohde Heinolan Paistjärven retkeilyalue. Metsähallituksen ylläpitämä alue,
nähtävyyksinä mm. Ketturiutta, Sonnaisten järvi ja Pirunkirkko. Tapahtuma on kaikille
avoin. Yhdistykset huolehtivat kyytijärjestelyistään omin kustannuksin (kimppakyydit tai
muu). Yhteinen ilmoittautumisen takaraja: ke 13.5. Suositellaan omien eväitten tuomista.
Yhteisestä tarjoilusta huolehtii Heinola: nokipannukahvit ja makkarat (myös wege). Ellei
alueen määräraha 125,- € riitä, Heinola tarjoaa loput. Yhteinen patikka n. 7 km.
Bonusretki: parkkipaikalta autoilla n. 8 km Pirunkirkon parkkiin, siitä pari km kirkkokivelle.
LATUALUEEN KESÄRETKI RUUNAALLE pe 7 .- su 9.8.
JA SUOMEN LADUN FRISBEEGOLFIN MESTARUUSKILPAILUT LIEKSASSA la 8.8.
Leppoisaa leirielämää latulaisten kanssa. Patikointia kansallismaisemapoluilla, Ruunaan
kosken lasku.
Savo-Karjala hoitaa majoitusvaraukset, K-V kuljetukset ja ohjelman. Tuija pitää yhteyttä
Pielisen Latuun ja Savo-Karjalan latualueeseen sekä kilpailuttaa bussit. Alustava
aikataulu: Pe ap lähtö Kotkasta → Kouvola (Heinolasta tarvittaessa omilla autoilla
Kouvolaan) → Lpr → Parikkala jne. Maksuton kuljetus K-V:n alueelta
Alustava ohjelma: pe majoittuminen ja nuotioilta; la Pielisen Ladun järjestämä patikkaretki,
frisbeekisat, sauna; su Ruunaan kosken lasku (n. 3 t), kotiin lähtö n. 15.00.
Frisbeekisat toteutetaan paikallisen yhdistyksen ja Suomen Ladun yhteistyönä, kuten
ennenkin.
ALUEKOKOUS HEINOLASSA
La 3.10. Latumajalla. Kokouksen lisäksi Suuntamysteeri-koulutus. Elli vetämään!
LUOTTAMUSHENKILÖITTEN KOULUTUS
29.2. Latupirtti. Suositellaan etenkin uusille luottamushenkilöille. Tapahtumista on
tarkempaa tietoa Kymi-Vuoksen facebook-sivulla ja tietoja päivitetään sitä mukaa kun
uutta tietoa saadaan varmistetuksi. Linkki fb-sivulle on
https://www.facebook.com/kymivuoksenlatualue/

