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KOTKAN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2021
ULKOILE – OSALLISTU – VAIKUTA

YLEISTÄ
Yhdistyksen 62. toimintavuosi alkaa maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi
epäselvissä olosuhteissa. Yleisötapahtumia koskevat viranomaisten määräykset rajoittavat
toimintaamme epämääräisen ajan tulevaisuuteen. Yhdistys noudattaa tässä asiassa Suomen
Ladun ja viranomaisten ohjeita. Toimintasuunnitelma valmistellaan entiselle
toimintapohjalle, mutta tapahtumat toteutetaan kulloisenkin koronatilanteen mukaan.
Kotkan Latu palkittiin v. 2019 Suomen Ladun ”Vuoden latuyhdistys” -stipendillä.
Nimeäminen velvoittaa jatkamaan aktiivista toimintaamme. Jäsenistölle suunnattu
palkintotapahtuma siirtyi vuodelle 2021 koronan vuoksi.
Monipuolisella toiminnallamme pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden siihen, että jokainen
kotkalainen löytää itselleen sopivan tavan liikkua, ulkoilla ja nauttia luonnosta.
Yhdistyksen kehittämiseksi toimintavuoden aikana tullaan painottamaan ainakin seuraavia
asioita: Keräämme palautetta toiminnastamme ja hyödynnämme sitä, käytämme aktiivisesti
Suomen Ladun yhdistyspalvelun tarjoamia mahdollisuuksia, teemme aktiivisesti
jäsenhankintaa ja huomioimme uudet jäsenet. Myös uutena palveluna oleva Suomen Ladun
ohjaajarekisteri otetaan tarvittaessa työkaluksemme.
Vuonna 2020 virallisesti avattu ulkoilureitti Rahkanpolku viimeistellään mm. karttojen
osalta. Reitti nostaa ulkoilun mahdollisuuksia uudelle tasolle Petäjäsuolta pohjoiseen aina
Valkmusan kansallispuiston alueelle asti. Viitoitetut polut tarjoavat mainiot puitteet
patikointiin, polkujuoksuun ja maastopyöräilyyn.
ULKOILE
Perheliikunta
Monipuolinen perheliikuntatoimintamme jatkuu seuraavilla toimilla: Metsämörritoimintaa,
mikäli saamme koulutetuksi ohjaajia alkukesästä ja syksystä aina muutaman kerran sarjana
lähinnä Petäjäsuon maastoissa, mutta harkitaan myös lähempänä asutusta olevia
toimintapaikkoja. Talvella osallistumme #ulkonakuinlumiukko -kampanjaan 17.2.-14.3.
järjestämällä ainakin Petäjäpirtille ohjattuja lumiukon veistotapahtumia. Kaikille avoimia
perheretkiä ovat myös lumikenkäretket talvella, polkujuoksut sulan maan aikana ja
Hämärähommat eli pimeän metsän retki syksyllä. Järjestämme Suomen Ladun hankkeen
Seikkailevat perheet -toimintaa niin paljon kuin löydämme halukkaita perheitä.
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Perinteiset liikuntalajit ja muu ulkoilu
Yhdistyksen perinteiset lajit: hiihto, lumikenkäily, pyöräily ja patikkaretket ovat aina
suosittuja matalan kynnyksen liikuntamuotoja. Eri lajien retkiä toteutamme kaikkina
vuodenaikoina usein lähtien Petäjäpirtiltä ja kohteena esim. Kirkkokankaan laavu, Rahkan
laavu, Kultaa, Mustajärvi tai Moronvuori. Polkujuoksuun yritämme houkutella erityisesti
perheitä. Lumitilanteen mukaan lapsille ja aikuisille hiihdon opetusta Hiihtoniilojen
ohjauksessa. Suksien voitelupalvelua tarjotaan talviaikaan, mikäli saamme huoltotilan
ilmastoinnin kunnostettua. Järjestämme Rakastu retkeilyyn -kurssin aloitteleville
retkeilijöille. Järjestetään Bongaa laavu! viikonlopputapahtuma yhteistyössä omatoimisesti
toteutettavaksi.
Suomen Ladun uusi yhteistyökumppani on Marttaliitto. Uudeksi matalan kynnyksen lajiksi
on otettu sienestys, jota mekin voimme mainiosti toteuttaa syksyllä ja kutsua mukaan
paikallinen Marttayhdistys.
Frisbeegolf
Frisbeekotkat ry perusti oman rekisteröidyn yhdistyksen v. 2020 ja erkani näin jaoston
asemasta suhteessa Kotkan Latuun niin toiminnallisesti kuin taloudenkin osalta. Uusi
organisaatio helpottaa jäsenhankintaa ja toimintaa ja sen toivotaan aktivoivan myös
hallitustyöskentelyyn. Frisbeekotkien kanssa on solmittu erillinen sopimus radan hoidosta.
Kotkan Latu omistaa edelleen frisbeeradan.
Luontokotouttaminen
Aiempien vuosien tapaan järjestämme ulkoilutapahtumia myös maahanmuuttajille
yhteistyökumppaneina esim. kaupungin aikuislukion maahanmuuttajaluokka ja
Monikulttuurikeskus Mylly. Olemme edelleen mukana Myllyn projektissa ”Kotkas liikutaa
yhes” järjestämässä ulkoilua eri muodoilla.
Yhteistoiminta
Yhdistys tarjoaa ostopalveluna kouluille, päiväkodeille, työyhteisöille ja muille yhteisöille
liikunta- ja ulkoilupäiviä sopimuksen mukaan. Etelä-Kymen retkeilyjärjestöjen kanssa
teemme yhteistyötä muiden yhdistysten halukkuuden mukaan.
OSALLISTU
Jäsenhankinta ja jäsenistö
Osallistumme Suomen Ladun jäsenhankintaverkoston tapaamisiin ja koulutukseen.
Pidämme jäsenhankintatiskin mukana eri tapahtumissa ja Petäjäpirtillä. Huomioimme uudet
liittyneet jäsenet lähettämällä heille tervetulokirjeen sähköisesti ja/tai paperilla.
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Suomen Ladun järjestämään koulutukseen osallistumme sen mukaan, miten saamme
lähtijöitä eli pyrimme hyödyntämään tarjotut 2 maksutonta paikkaa kursseilla.
Houkuttelemme uusia hallituksen jäseniä osallistumaan verkkokursseille yhdistystoimintaan
perehdyttämisessä.
Suomen Ladun järjestökokouksiin 25.4.Turussa ja 311.10. Lappeenrannassa osallistumme
virallisilla edustajilla, samoin Kymi-Vuoksen latualueen kokoukseen 2.10. Kuusankoskella
ja tapahtumiin. Olemme mukana Suomen Ladun latualueellamme järjestämässä
vapaaehtoiskoulutuksessa, joka jatkuu 21.3. Orilammella. Latualueen puheenjohtajille
järjestetään oma tapaaminen 20.3. myös Orilammella. Latualueen kevättapaaminen
järjestetään Kotkassa Petäjäpirtillä ja ohjelmassa on Rahkan patikka, polkujuoksua ja
tutustuminen Valkmusaan. Olemme mukana järjestämässä latualueen Kiilopään retkiviikkoa
elokuussa. Edustajamme osallistuu lasten ja perheliikuntaverkosto Latusen tapaamiseen 11.12.9.
VAIKUTA
Kuntavaalien 2021 yhteydessä osallistutaan järjestettäviin kuntalaistilaisuuksiin ja tuodaan
esille yhdistykselle tärkeitä asioita esim. kaavoituksessa ja palveluissa. Tehdään yhteistyötä
Karhulan Ladun kanssa saadaksemme tavoitteille julkisuutta.
Yhteistyöhankkeena toteutettu Rahkan polku viimeistellään vuoden aikana
yhteistyökumppanien kanssa ja sen markkinointi kaikkien ulkoilijoiden käyttöön jatkuu.
Tärkeätä on saada yhteistyö kaupungin liikuntatoimen kanssa sujumaan niin, että
hiihtoladun ylläpito Karhuvuoren kuntoradalta aina Moronvuorelle asti voidaan varmistaa.
HALLINTO
Hallitus ja kokoukset
Hallituksen kehittämisajatuksena on vahvistaa sen jäsenten osaamista ja selkeitten
vastuualueitten määrittäminen kullekin jäsenelle. Varmistetaan hallituksen uusien jäsenien
perehdyttäminen tehtäviin. Hallitus kokoontuu kuukausittain lukuun ottamatta heinäkuuta.
Jäsenistön aktivoimiseksi on suunnitteilla oma suljettu Facebook-ryhmä, jossa
aikaansaisimme vuoropuhelua jäsenistön kanssa ja voisimme saada heitä osaamisen ja
halujen mukaan entistä useammin mukaan vapaaehtoistyöhön.
Tiedotus
Ilmoituskanavana niin jäsenistölle kuin kuntalaisillekin toimii Kymen Sanomien
järjestöpalsta, www.kotkanlatu.net kotisivut, jonka tapahtumakalenteri on yhdistettynä
valtakunnalliseen Suomen Ladun tapahtumakalenteriin ja Facebook-sivu Kotkan Latu.
Jäsenlehti Latuset ilmestyy vuoden alussa pienenä paperipainoksena ja on saatavissa
Petäjäpirtillä ja kaikkien luettavaksi verkkojulkaisuna. Etsitään jäsenistöstä aktiivinen
somettaja, joka luo yhdistykselle Instagram-tilin, päivittää sitä ja osallistuu aktiivisesti esim.
Kotkan kaupungin some-kanavissa yhdistyksen kannalta tärkeillä asioilla. Valmistellaan
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yhteistyössä Suomen Ladun toimiston kanssa oma paperinen yhdistyksen toimintaa
esittelevä esite ja ehdotetaan sen valmistamista yhteisesti Karhulan Ladun. Kannustetaan
jäsenistöä päivittämään sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin voidaksemme viestittää
nopealla tempolla ajankohtaisia asioita.
Talous
Koronatilanne asettaa suuren haasteen yhdistyksen talouteen. Rahatilanteeseen vaikuttaa
merkittävästi koronatilanteen seurauksena yhteistyötapahtumien yms. toiminnan
mahdolliset peruuntumiset. Tulolähteitä ovat edelleen jäsenmaksut, Kotkan kaupungin
toiminta-avustus, mahdollisesti suksihuolto, tapahtumien osallistumismaksut, puffetti
tapahtumissa Petäjäpirtillä ja liikunnallisten toimintapäivien järjestäminen ostopalveluna.
Petäjäpirtti
Yhdistyksen toimipiste on Kotkan kaupungilta vuokrattu Petäjäpirtti, johon kuuluvat
päärakennus, ulkovarasto, kesäkeittiö saunoineen, grillikatos ja naapuritontilla sijaitseva
konevarasto. Hallitus on päivittänyt Petäjäpirttiä koskevat käyttö-, vuokraus- ym. ehdot ja
ne astuvat voimaan 1.1.2021. Kiinteistöt vaativat jatkuvasti kunnostusta ja niiden ylläpito
vaatii huomattavasti yhdistykseltä voimavaroja niin talkootyön kuin suorien
käyttökustannustenkin muodossa. Jäsenten toivotaan edelleen osallistuvan talkootoimintaan.
Kestävä kehitys
Suomen Ladun tavoitteena on vakiinnuttaa kestävän kehityksen ajattelumalli entistä
vahvemmin myös osaksi jäsenyhdistysten toimintaa. Tämä tarkoittaa yhdistyksemme
toiminnassa esim. sitä, että suosimme kimppakyytejä ja julkista liikennettä, tapahtumissa
järjestämme jätteiden lajittelua, kannustamme ottamaan ”oman mukin mukaan” ja kaikin
puolin toimimaan vastuullisen ulkoilun puolesta.

TAPAHTUMAKALENTERI

KAIKILLE AVOIMET TAPAHTUMAT
Päivämäärät tarkentuvat ajan myötä. Talven toiminnat ovat myös riippuvaisia
lumitilanteesta.
TAMMIKUU
Hiihtoretki perheille, lumikenkäretki perheille, Talvinen perhepuuhapäivä. Suksihuolto
toimii Petäjäpirtillä. Lumikenkien vuokrausta, lumikenkäilyn opastusta.
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HELMIKUU
Hiihtokoulua ja hiihdon opastusta lapsille ja aikuisille, #ulkonakuinlumiukko –
lumiukkoveistoa, Laskiaistapahtuma.
MAALISKUU
#ulkonakuinlumiukko – kampanja jatkuu 14.3. asti. Metsäkuntokouluviikko 9. vko
HUHTIKUU
Patikkaretki, sauvakävelyä. Rakastu retkeilyyn -kurssi
TOUKOKUU
Unelmien liikuntapäivä 10.5., jolloin järjestetään sauva/kävely-tapahtuma ”80 vuotta
maaottelumarssista” ja osallistutaan näin valtakunnalliseen tapahtumaketjuun, jonka organisoi
Tahko-Pihkala-seura.
Pyöräilykauden avaus, ohjatut polkujuoksulenkit perheille, latualueen kevättapaaminen 15.5.,
Metsämörriretket 3 krt
KESÄKUU
Ohjattu metsäretki perheille, polkujuoksu perheille. Bongaa laavu!
HEINÄKUU
Polkujuoksua perheille, lasten frisbeegolftapahtuma. Metsäkuntokouluviikko.
ELOKUU
Latualueen Kiilopää-retkiviikko 31.7.-7.8.Kuutamokävely, maastopyöräily, Metsämörriretket,
sieniretki, Nuku yö ulkona – osallistuminen latualueen tapahtumaan 28.8. Heinolassa
SYYSKUU
Patikka- ja pyöräretki Moronvuorelle, Metsämörriretket, maastopyöräily, sieniretki
LOKAKUU
Hämärähommat – pimeän metsän retki.
MARRASKUU
Metsäkuntokouluviikko.

6

JOULUKUU
Tonttupolku
JÄSENISTÖLLE TARJOTTAVAT TAPAHTUMAT
Laskiaisrokka helmikuussa. Kesäkahvit kesäkuussa. Lettukestit heinäkuussa. Joulupuuro
joulukuussa. Tupailtoja jäsenten toivomusten mukaan Petäjäpirtillä.
Rahkan polun ja Petäjäpirtin ympäristön kunnostamiseksi järjestetään ympäri vuoden talkoita,
joihin jäsenten ystävineen toivotaan osallistuvan. Talkoolaiset palkitaan syksyllä kiitokseksi
tehdystä työstä.
”Vuoden 2019 latuyhdistys” palkintotapahtuma myöhemmin määriteltävänä ajankohtana.

Hyväksytty syyskokouksessa 17.11.2020

