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Tervehdys, latulaiset

Kiitos kuluneesta vuodesta ja arvokkaasta yhteistyöstä, jota teemme eri sektoreilla. Yhteistyön mer-
keissä on edetty jo useampi vuosi, ja jatkosopimus allekirjoitettiin viime syksynä – hyvää kannattaa
jatkaa. Liikuntareitistöjä latulaiset ovat raivanneet talkootyönä niin Kuusankosken suuntaan kuin
Nastolaankin päin. Unohtaa ei voi suurta ”yhteistyönäytöstä” eri seurojen ja kunnan kesken eli kym-
pin kuntoreitin valaistustalkoita. Kympin lenkillä on valot, josta suuri kiitos kuuluu seuroille, jotka
osallistuivat suureen urakkaan. Tänä talvena taas kaatuneet puut liikuntareitistöllä ovat aiheuttaneet
kiusaa hiihtäjille, joten Ladun väki on ollut raivaamassa latuja auki hiihtäjille. Veteraanimajalla la-
tulaiset ovat myös tehneet mittavan päivätyön erilaisten talkoiden merkeissä. Liikunta- ja nuoriso-
puolen tapahtumissa taas ovat vierailleet Muumipeikko ja Joulupukki – olisikohan latulaiset jär-
jestäneet vierailevat tähdet tapahtumiimme... Satumaailma on ihmeellinen, joten jääköön edellinen
arvoitukseksi.

Usein kuulee sanottavan, että yhteistyössä on voimaa. Tämän voin allekirjoittaa, kun olemme Iitin
Ladun kanssa tehneet erilaisia yhteistyöprojekteja. Uskon, että yhteistyö on ollut molemmille osa-
puolille voimavara omassa toiminnassaan – ainakin näin voin todeta kunnan näkökulmasta. Ainoa
huolen aihe yhteistyössä on se, että usein nämä yhteistyöprojektit ”kaatuvat” samojen henkilöiden
varaan. Tämä ei ole vain latulaisten ongelma, vaan koko kolmannen sektorin ongelma, eli talkoo-
väki ikääntyy ja nuorta jäsenistöä on vaikea motivoida talkootyön haasteisiin. Kaikesta huolimatta
talkootyöt jatkukoon...

Iitin kunnan vapaa-aikapalvelut kiittää yhteistyöstä!

Yhteistyö- ja liikuntaterveisin,
Irina Barkman

Liikunnan kipinän toimitus:
Julkaisija: Iitin Latu ry

Kaksi julkaisua vuodessa
Vuosikerta 2012

Sähköposti: iitinlatu@iitinlatu.com
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24.1. Muumien hiihtokoulu alkaa hiihtomajalla klo 18.00. Ilmoittautuminen paikanpäällä on klo.
17.30 alkaen. Muut hiihtokoulupäivät ovat to 26.1., la 28.1., ti 31.1, to 2.2., la 4.2., ti 7.2.,
to 9.2. ja la 11.2.; ti ja to klo 18-19 ja la klo 15-16. Muumien hiihtokoulun osallistumishinta
lapselta on 10 euroa.

29.1. Sunnuntaina lumikenkäretkeillään Pyhtään Munasuolla. Lähtö on Kausalan torilta klo 9.00
kimppakyydeillä. Ennakkoilmoittautumiset Pekka Ahokkaalle p. 044 278 7261.

Tam
m

ikuu

Muumien hiihtokoulussa opitaan leikin kautta hiihdon perusasiat

Iitin Latu järjestää tä-
näkin talvena 5 – 6 -
vuotiaille vasta hiih-
toa aloitteleville lap-
sille tarkoitetun Muu-
mien hiihtokoulun.
Muumien hiihtokou-
lua pidetään yhteen-
sä yhdeksän kertaa ja
yhden kerran pituus
on aina yhden tunnin.
Muumien hiihtokou-
lun aikana harjoitel-

laan ja opitaan ainakin seuraavat hiihtotekniikat:
askelkäännös kantojen ympäri, sauvoitta hiihto,
vuorohiihto, kaatuminen ja ylösnousu, sivuttais-
nousu, mäenlasku, tasatyöntö ja haaranousu.
Muumien hiihtokoulussa hiihtoa harjoitellaan
leikinomaisesti. Jokaisella kerralla aikaa vara-
taan myös lumessa tai suksilla leikkimiseen.
Tunnin päätteeksi juodaan lämmintä mehua ja
saadaan leima omaan hiihtopassiin. Yhdellä tun-
nilla tehdään pieni retki läheiseen maastoon ja
paistetaan nuotiolla makkaraa. Viimeisellä ker-
ralla järjestetään tutkintolatu. Vanhempien toi-
votaan osallistuvan tutkintoladun seuraamiseen,
jotta lapset voivat esittää oppimiansa taitojaan
myös vanhemmillensa.
Seuraavassa viime talven hiihtokoululaiset
Kerttu 6v ja Ella 6v – molemmat eskarilaisia –
kertovat omista kokemuksistaan. Haastattelijana
oli Eila Kiili.

Mistä kuulit Muumihiihtokoulusta?
Kerttu: Äitiltä

Ella: En muista
Saitko luvan osallistua muumihiihtokouluun
helposti vai jouduitko monta kertaa pyytä-
mään?
Kerttu: Ei, äiti ehdotti, ja isosiskokin kävi ja sik-
si äiti toivo että minäkin käyn.
Ella: Sain
Kuka sinua sinne vei?
Kerttu, Ella: Äiti ja iskä
Oliko kova pakkanen, haittasiko se?
Kerttu: Oli välillä, mutta se ei haitannut.
Ella: Ei
Mitä opit Muumihiihtokoulussa?
Kerttu, Ella: Hiihtämään!
Ella: Ja nousemaan
mäkiä ja laskemaan.
Kerttu: Kaatumaan ja
nousemaan ylös, se
oli kivaa kun ohjaaja
kaatui
Kerttu: Mä en taida
muistaa miten kaadu-
taan
Ella: Joo mä muistan
miten kaadutaan (El-
la selittää miten se ta-
pahtuu)
Kerttu: Nyt mä muistankin (ja Kerttu jatkaa. . .
kuinka sukset laitetaan vierekkäin jne.)
Ella: Sitku kaatuu ni noustaan ylös
Kerttu: Silloin kerran mie sain luvan, ni hiihdin
niin kovaa et kukaan ei saanu mua kiinni
Jännittikö ekakerralla?
Kerttu ja Ella: No eei!
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Mikä oli kaikista kivointa?
Kerttu, Ella: No se makkaranpaistoilta
Kerttu: Ku se yks ohjaaja oli Muumi
Ella: Ku se oli pukeutunut Muumipukuun
Ei kai?
Kerttu: Juu ja mä näin sen suun
Ella: Ja se kun se Muumi meinas kokeilla hiihtä-
mistä
Mikä oli kaikkein vaikeinta?
Kerttu: No kun olin isompien sarjassa ja siel
vaan tökki (paakut pohjassa)
Ella: Suksien irrotus jalasta oli vaikeinta
Kerttu, Ella: Oli kiva saada Muumileimat joka
kerta kun opittiin uusi asia ja se ku sai lämmin-
tä mehua ja siellä oli paljon kavereita, uusiakin
saatiin

Oliko ohjaajat kivoja?
Tytöt ”yhdestä suusta”: JOOOO!

Kiukutteliko ne ohjaajat teille?
Tytöt ”yhdestä suusta”: NO EEII! Ja kiva kikatus
seuraa vastausta ,

Oliko tutkintolatu jännittävä?
Kerttu ja Ella yhdessä tarinoi: Joo. Ensin hiih-
dettiin ilman sauvoja. Sitten laskettiin mäkeä sil-
lan alle ja noustiin haaranousua sillan päälle.
Noustiin sivuittainnousua ja sitten laskettiin mä-
keä. Harjoiteltiin kaatumista ja ylösnousua, se
oli todella kivaa. (..ja yhdessä nauretaan)

Todistus on tärkeä
Hiihtokoulun viimeisenä päivänä suoritetaan
tutkintolatu ja saadaan todistus.

Kaverukset Ella ja Kerttu suosittelevat Muumien hiihtokoulua myös muille lapsille.

2.2. Muumien hiihtokoulu jatkuu hiihtomajalla klo. 18.00. Muut hiihtokoulupäivät la 4.2., ti 7.2.,
to 9.2. ja päätös la 11.2.

3.–4.2. 24 tunnin talviuintimaraton Veteraanimajalla klo. 17–17.
5.2. Koko perheen päivähiihto Pukkisaareen. Lähtö tapahtuu kello 13 Urajärven uimarannalta. Pak-

kasraja on -15 ◦C.
12.2. YHDESSÄ-talvirieha hiihtomajalla. Yhteistyössä ovat mukana Vapaa-aikapalvelut, Iitin Py-

rintö ja Kausalan Yritys.
19.2. Laskiaissunnuntain lumikenkäretki maastoon. Lähdemme Kausalan torilta klo. 9.00 kimp-

pakyydeillä. Ennakkoilmoittautumiset Pekka Ahokkaalle p. 044 278 7261.
26.2. Iitin 50. laturetki hiihdetään Anhavan suunnan laduilla. Kirjauspiste sijaitsee Myllytöyryn

hiihtomajalla kello 9-15.

He
lm

iku
u
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Talviuintimaraton perjantaina 3. – 4.2.2012

Ensimmäinen 24h talviuintimaraton sai viime-
vuonna paljon kiitosta. Toiveita uusinnasta sateli
pitkin vuotta, ja tapahtumaa muisteli moni sau-
nallakävijä. Kun vapaa-aikasihteeri antoi luvan
tempauksen järjestämiselle, niin monen toiveet
tulee taas täytettyä.
Vuorokausi on jaettu tänäkin vuonna kahden
tunnin jaksoihin. Jaksoissa tulee olla vähintään
kolme osallistujaa. Kaksi saunassa/uimassa sa-
maan tahtiin ja valvoja seuraamassa, että sauno-
jilla on kaikki hyvin (Valvoja voi myös saunoa).

Vuoroissa voi olla kerrallaan useampikin sauno-
ja, rajoituksina ei ole muu kuin miesten saunan
koko. Sopu sijaa antaa sielläkin.

Maraton alkaa perjantaina klo 17.00. Vain yk-
si sauna on päällä. Saunat lämpiävät vuorotellen
lauantaihin klo 14.00 asti, jolloin alkaa normaa-
li avantosaunavuoro klo. 14.00-17.00. Iitin La-
tu tarjoaa grillikatoksessa maratonin päätöksek-
si nokipannukahvit.

Viimevuoden tempauksessa oli mukana 45 ui-
maria, ja avannossa pulahdettiin yhteensä 158
kertaa. Kirjaa pidetään nytkin pulahduksista ja
osallistujista. Rikotaanko ”eka ennätyksemme”
tänä vuonna?

Ennakkovarauslista löytyy Veteraanimajan kuis-
tilta postilaatikosta. Käy varaamassa aika itsel-
lesi. Yön eksoottisemmat ajat olivat suosittuja ja
muistoissa vielä kesälläkin. Tervetuloa mukaan.

P.S. Tapahtumassa jokainen on omalla vastuul-
laan, Iitin kunta, Iitin Latu tai valvoja ei ole vas-
tuussa mahdollisista tapaturmista tai sairastumi-
sista.

9.3. Kuutamohiihto Veittostensuolle
10.-11.3. Repoveden laturetki/elämyspäivä
25.3. Ulkoiluta Pipoa -tapahtuma Vieterinpuistossa yhteistyössä kunnan vapaa-aikapalveluiden

kanssa
28.3. Yhdistyksen kevätkokous Ravilinnassa

M
aaliskuu

6.4. Kuutamokävely Veteraanimajalle
28.-29.4. SL / Kymi-Vuoksen kevättapaaminen Lappeenrannassa

Huhtikuu
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Kilometrikisa poljetaan 1.5. – 30.9.

3.5. Torstain viikkopyöräilyt alkavat
8.5. Metsämörrikoulu alkaa klo 18:00 hiihtomajalla, ilmoittautuminen paikanpäällä klo. 17.30. Li-

sätietoja saa Niina Malassulta p. 0500 455 147. Muut Mörrikoulupäivät ovat 10.5., 15.5.,
22.5. 24.5. ja 29.5.

12.5. YHDESSÄ valtakunnallinen pyöräilypäivä polkee Artjärven suuntaan. Lähtö on Kausalan
torilta klo. 9.00.

17.5. Urajärvipyöräily, lähtö Ravilinnasta klo. 9.00.
24.5. Torstain viikkopyöräily, lähtö Kausalan torilta klo. 18.00.
31.5. Torstain viikkopyöräily, lähtö Kausalan torilta klo. 18.00.

To
uk

ok
uu

6.6. Seurakunta Pukkikankaalla klo. 18.00
7.6. Torstain viikkopyöräily, lähtö Kausalan torilta klo. 18.00
9.-10.6. Kesän ensimmäinen viikonloppuretki suuntautuu Leivonmäen kansallispuistoon Joutsaan.
14.6. Torstain viikkopyöräily, lähtö Kausalan torilta klo. 18.00
21.6. Torstain viikkopyöräily, lähtö Kausalan torilta klo. 18.00
28.6. Torstain viikkopyöräily, lähtö Kausalan torilta klo. 18.00
29.6.-1.7. Suomen Ladun Leiripäivät Enonkoskella

Ke
sä

ku
u

5.7. Torstain viikkopyöräily, lähtö Kausalan torilta klo. 18.00
12.7. Torstain viikkopyöräily, lähtö Kausalan torilta klo. 18.00
19.7. Torstain viikkopyöräily, lähtö Kausalan torilta klo. 18.00
26.7. Torstain viikkopyöräily, lähtö Kausalan torilta klo. 18.00He

in
äk

uu

Tällainen on alustava talvi- ja kevätkauden tapahtumasuunnitelma. Siihen saattaa tulla jäsenistön
toiveista lisää tapahtumia. Tapahtumakohtaisia tarkennuksia tulee hyvissä ajoin ennen tapahtuma-
aikaa. Muista seurata vuoden varrella ilmoitteluamme Iitinseudun seurapalstalla ja nettisivuillam-
me osoitteessa iitinlatu.com. Sivustolta löydät myös useita retkikertomuksia ja kuvakoosteita jäse-
niemme retkiltä. Otamme mielellämme vastaan retkikertomuksia ja muuta materiaalia.
Kaikki palaute – sekä risut että ruusut – on tervetullutta. Voit lähestyä aktiiveja joko nykäisemällä
hihasta, soittamalla tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: iitinlatu@iitinlatu.com.
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Hoi kolikok!

Lämpimänä kesäpäivänä aurinko paistoi, ja tuuli
soi metsän puissa. Pian sadepilvet peittivät au-
ringon, alkoi sataa ja nousi myrsky. Ruotsista
kuului kummia: ”hoi kolikok.” Mitähän se oli?
Taisipa rantautua lahden takaa Metsämörri Suo-
meen.

Suomen Latu otti tuon pikkuisen hoiviinsa. Sii-
tä alkoivat Metsämörriohjaajakoulutukset Suo-
messa. Syksyllä toimintaa on ollut jo 20 vuotta.
Iitin Ladussa ohjaajina toimivat vapaaehtoiset,
jotka ovat käyneet Suomen Ladun Metsämör-
riohjaajakoulutuksen osallistuen myös jatko- ja
täydennyskoulutuksiin.
Liikumme luonnossa kuunnellen, katsellen ja
oppien samalla kunnioittamaan luontoa. Lapsil-

le metsä on mielenkiintoinen seikkailupaikka,
missä aika kuluu nopeasti ja aina oppii jotain
uutta. Mörrikoulussa on eri päiville jokin teema
tai aihe. Puhumme mm. roskaamisesta ja joka-
miehenoikeuksista, jotka kuuluvat kaikille met-
sässä liikkujille. Roskaretkellä keräämme las-
ten kanssa pois kaiken luontoon kuulumattoman.
Mörrilapset osaavat siistiä jälkensä ja eivät jätä
roskia luontoon.

Kevätjaksolla luonto on erilainen kun syksyllä.
Esimerkiksi keväällä vertailemmemustikan kuk-
kia ja syksyllä marjoja, tai havainnoimme mi-
tä koivun hiirenkorville tapahtuukaan kesän ai-
kana. Yhdessä opettelemme myös tunnistamaan
eri puulajeja. Harjoitamme kädentaitoja, teem-
me käpyeläimiä ja keppikoiria. Kuultokudok-
senkin olemme tehneet metsästä löytyvistä ma-
teriaaleista. Mörrille maistuvat myös lasten teke-
mät ”käpykakut”.

Jokaisella kokoontumiskerralla leikimme erilai-
sia leikkejä kuten ilmapalloleikki ja mörrileikki.
Leikkien jälkeen maistuvatkin jo repussa tuodut
eväät satua kuunnellessa. Metsässä tapaamme it-
se Metsämörrin, joka on rakentanut havumajan
mörrimetsään. Mörri on lapsista kiehtova ja osin
myös jännittävä sekä hieman pelottava. Pieni kä-
si tarttuu ohjaajan käteen tiukastikin. Tutustues-
samme Mörrin majaan Mörrin opastuksella jän-
nitys katoaa metsän siimekseen.

Pidämme päätöstilaisuuden Pukkikankaan laa-
vulla nauttien nuotiomakkarasta ja mehusta.
Muistoksi lapsille jaamme todistukset osallistu-
misesta Metsämörrikouluun.

Hoi kolikok — Eila ja Helena
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Talkoolaisten kommentteja

Talkoolaisen motto: ”Ain’ iloisena
ja ahkerana työtäs tee.” Ahkerasta
tekemisestä johtuen ei 10km-reitin
valaistustalkoista löydy valokuvia.
Tyytyväisiä hiihtäjiä valmistuneella
reitillä ehdittiin sentään valokuvaa-
maan.

Veteraanimajan laiturilla kuultua:
”Eikö se ole jo valmis?” – ”No ei
ole, on tuumaustauko. Pian men-
nään uimaan.”

? ? ?

XyRp@zr ja taas kiveen, kukamuka
nyt ehtii teroittamaan terää?

Katkaisee se kumminkin kuten ku-
vasta näkyy.
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Yhdistyksellä on varusteita vuokrattavana jäsenistölle

Lumikengät 8 paria 5 e/vrk/pari
Retkiluistimet 2 paria 5 e/vrk/pari
Kävelysauvoja useita pareja lainaksi tapahtumissamme
Pumppusauvat 1 pari 5 e/vko
Kanootti (inkkari) 1 kpl 5 e/vrk
Retkikeitin (Trangia) 1 kpl lainaksi
Rinkkoja 2 kpl 10 e/vkl, 15 e/vko
Teltta 1 kpl 10 e/vkl, 15 e/vko
Nokipannuja kahvipaketti

Vuokrausasioita voit kysyä Sepolta, Pekalta tai muilta hallituksen jäseniltä. Vuokraustilanteen voit
tarkastaa myös netistä ja tehdä varauksen sähköpostilla.

Jäsenmaksut vuonna 2012

henkilöjäsen 19 euroa
perhejäsen 27 euroa
rinnakkais-/nuorisojäsen 11 euroa
yhteisöhenkilöjäsen 25 euroa

Yhteisöhenkilöjäsenyys on uusi jäsenyyden muoto, jossa työyhteisö tai yritys maksaa henkilön jä-
senmaksun. Voit myös ostaa jäsenyyden lahjaksi läheisellesi osoitteessa suomenlatu.fi/lahjaksi.
Valtakunnalliset jäsenedut voit tarkistaa Suomen Ladun nettisivuilta suomenlatu.fi tai Latu & Polku
-lehdestä.

Talviuinti Veteraanimajalla talvella 2012

Sauna on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 16.00 – 20.00 ja lauantaisin kello
14.00 – 17.00. Kesäaikaan siirrytään taas kesäkuun alussa. Kesäaikana sauna lämpiää vain keski-
viikkoisin kello 17.00 – 21.00. Saunakortin voi hankkia Iitin kunnan palvelupisteestä, Monitorista.
Hinnat ovat:

1× 5× 10× 25× 50× vuosikortti
Tavallinen kortti 4 e 10 e 19 e 43,50 e 76 e 121 e
Työttömät / opiskelijat /
eläkeläiset

3 e 5 e 9 e 21 e 38,50 e 121 e

Päärakennuksen ja saunojen varaus yksityiseen käyttöön tehdään myös Monitorissa. Hinnat ovat:

Päärakennus Iso saunaosasto Pieni saunaosasto Kaikki
51 e / 4h 71 e / 4h 51 e / 4h 101 e / 4h
101 e / vrk 21 e / 2h (perhesauna) 152 e / vrk (sauna 4h)
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Iitin Ladun hallitus, toimihenkilöt ja jaosaktiivit kaudella 2012

Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Seppo Arola puheenjohtaja p. 040 5048 831
Harri Forsgren jäsen / pyöräily p. 040 5344 342
Pertti Kaarnakoski jäsen / avantouinti p. 0400 875 879
Eeva-Riitta Koivunen jäsen / muumihiihtokouluvastaava p. 040 5880 753
Aija Lehtinen varapuheenjohtaja / perhis-liikunta p. 040 5473 733
Niina Malassu jäsen / metsämörrikouluvastaava p. 0500 455 147
Taina Vauli jäsen p. 040 5746 539

Hallituksen varajäsenet:
Marja Kausalainen varajäsen p. 050 3400 792
Satu Kytösaho varajäsen p. 0500 755 386

Toimihenkilöt:
Tuula Forström sihteeri p. 040 7181 642, s-posti: sihteeri@iitinlatu.com
Erkki Haapalahti taloudenhoitaja p. 040 7157 600, s-posti: erkki.haapalahti@elisanet.fi

Yhdistyksen sähköposti: iitinlatu@iitinlatu.com
Postiosoite: Sampolantie 189, 47400 Kausala
Laskutusosoite: Välitie 3, 47400 Kausala
Pankkiyhteys: OP - FI84 5069 0140 0336 52

Jaokset ja työryhmät:

Avantouintijaos:
Auvo Vepsä, varavetäjä, p. 050 3544 831

Retkeilyjaos:
Pekka Ahokas, vetäjä p. 044 2787 261, pyöräily: Harri Forsgren

Perhis:
Satu Kytösaho, p. 0500 755 386, Aija Lehtinen

Kevät- ja kesäkaudella on myös runsaasti Suomen Ladun ja Kymi - Vuoksen latualueen ta-
pahtumia
Tapahtumiin ei ole Iitistä järjestettyä yhteistä matkaa. Voit osallistua niihin omaehtoisesti, kuten
myös muiden alueen latuyhdistysten tapahtumiin.
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Muisteloja Veteraanimajasta

Nyt muistelemme tässä Veteraanimajaa,
kun olimme nuorempia, oli siellä monet tanssit,
polkat ja valssit,
Erkki ja haitari ja iloiset muistot.
Oli iso ja kaunis Leininselkä ja puhtaat vedet,
ja kauniit rannat, lahdet, niemet ja salmet.
Oli laivat, tukkilautat ja vahvat soutuveneet.
Muistamme ahavoituneet konttiselkäiset tukkimiehet,
laivamiehet - parhaat juttumiehet.
Oli monet tukkilaiskisat ja kylien väliset soutukilpailut ja
paljon porukkaa juhlissa,
jossa oli Rautavaara ja monet muut tunnetut taiteilijat.
Oli laituri ja venehalli ja paja,
oli pajassa leppoisa nokinen seppä ja sepänsälli,
jonka vasarasta tuli se kovempi mälli.
Me vanhat muistamme myös Marttan ja Manun lahjoituksen,
myös muiden tukea ja työtä ja suurta myötätuntoa,
suurella tunnearvolla ja kiitollisuudella.
Me toivomme näin talvella käyttäjille raikkaita avantoja ja
kuumia löylyjä ja tulevaisuutta mitä parhainta

”Tupaukko” Asser Ristola
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Tekstiilitaiteilija Riitta Liski on suunnitellut ja valmis-
tanut Iitin Ladulle sinivalkoisen villapipon. Voit tilata
pipon 25 euron hintaan itsellesi tai kaverillesi. Olet var-
maankin nähnyt mallipipojen vilahtaneen kylillä.
Pipoja valmistetaan S-, M- ja L-kokoisina. Ne ovat jo-
ko kokonaan kaksinkertaisia tai päälaelta yksinkertaisia.
Materiaali on Kemena-villalankaa, ja sisusosa on puu-
villainen. Näin ollen ne ovat kutiamattomia. Tilaukset
Erkki Haapalahden kautta p. 040 7157 600 tai sähkö-
postilla: iitinlatu@iitinlatu.com.

Iitin Latu ry onnittelee kuluvana vuonna merkkipäiviään viettäviä
yhdistyksen jäseniä ja toivottaa kaikille muillekin reipasta liikunnal-
lista vuotta.
Seppo Arola, puheenjohtaja

Suomen Latu jatkaa YHDESSÄ-teemalla mm. 12. helmikuuta talviriehassa ja valtakunnallisena
pyöräilypäivänä 12. toukokuuta.

Sähköistä Kipinää toivoi aiemmin vain muutama jäsenemme. Päätimme lähettää tämän kipinän
yhä edelleen kirjallisena myös heille. Kaikille Kipinä löytyy sähköisenä versiona nettisivuiltamme
iitinlatu.com.
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