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iikunnan
kipinä

Viime vuonna helmikuun lumikenkäretki sattui pakkaspäivälle.

Ollako latulainen kotikoivikossa vai tunturivarvikossa
Mietteessä on pohdittavaa lähes jokaiselle latulaiselle. Mikä tekee henkilöstä latulaisen, onko se Suomen Ladun ja paikallisen
latuyhdistyksen maksettu jäsenyys? Ehkä siihen tarvitaan jotakin enemmän. Jäsenlehden Latu & Polku lukeminen kannesta
kanteen saattaa syventää latusuhdetta, mutta vielä tarvitaan se
sytyttävä Kipinä luonnossa liikkumiseen ja muiden luontoliikuttamiseen. Tapahtuuko latukaste tunturipurossa, no ehkä ei.
Kiilopäällä vierailu antaa kyllä taustaa kahvipöytäkeskusteluihin, mutta latulaisuutta voi mielestäni hyvin toteuttaa myös kotikoivikossa.
Suomen Ladun nykyinen teema on — Ulkoile, Osallistu, Vaikuta. Nykyinen teema tukee hyvin edeltäjiään — Läheltä liikkumaan ja Yhdessä. Ovesta ulos ja olet jo liikkeellä. Voit lähteä
silloin pidemmälle lenkille kauemmas luontoon tai paneutua hyötyliikuntaan koti- tai lähipihallasi kulloistenkin mahdollisuuksien mukaan. Jos yksin liikkuminen ei tunnu kivalta, niin
kokoa kiva porukka kanssaliikkujiksi tai tule mukaan jo olemassa olevaan porukkaan. Jossakin paikallisesti toimivassa yhdistyksessä on aina tilaa uudelle ahkeralle ja innokkaalle jäsenelle. Liikuntahetkiä tehdään yhdessä ihan vaan omaksi iloksi tai mitä parasta osallistutaan
yhteisten liikuntaolosuhteiden parantamiseen tekemällä talkootyötä. Hyötyliikunnassa päivä
vierähtää huomaamatta, mutta illalla on ilo katsella tyytyväisenä työnsä tuloksia. Taakse ei
ole jäänyt kulutettuja kilometrejä, vaan alueelle on syntynyt jotakin, josta on iloa myös kanssaliikkujille. On syntynyt uusi klapipino tai siisti piha-alue, myös raivattua ja tasattua polkua
on matkalaisen parempi kulkea.
Kotikoivikon latulaisen vaikutusmahdollisuudet kuntapäättäjien suuntaan ovat hyvät. Kotipaikkakunnalla kaikki ovat toistensa kavereita tai ainakin hyvänpäivän tuttuja keskenään. Näin
kuntavaalivuonna on mahdollisuus nykäistä hihasta ja tuppautua juttusille. Jos tämä ei riitä,
niin askel eteenpäin siirtyminen kuntapäättäjäksi on myös perustelua. Aitoa liikuntapuoluetta
ei vielä ole perustettu, ehkä senkin aika tulee vielä jatkossa. Älä usko, että nukkuvien joukossa asiat etenevät. Menemällä reilusti mukaan omalla asialistalla ja ennen kaikkea asiantuntemuksella saadaan asioita järjestymään. Valtakunnallisella tasolla poliittisten päättäjien ohjaileminen lienee perustelua jättää nk. pääkonttorin tehtäväksi. Ajalla on usein tarkoitus siirrellä
meitä kutakin erilaisiin olosuhteisiin ja tehtäviin. Kymmenen vuotta sisäkehällä aktiivisena
latutoimijana on nyt ohitettu. Aika oli työntäyteistä uusia asioita sekä ajattelutapoja opettava.
Latulaisen on ladun avaamisen lisäksi ajateltava myös itseään ja omia liikuntatottumuksiaan.
Latueläkeläisenä minut saattaa löytää jatkossa joko osallistumassa talkoisiin kotikoivikossa
tai ihmettelemässä tunturivarvikkoa. Kiitän ladun ja sidosryhmien väkeä menneistä aktiivisen yhteistyön vuosista.

Erkki, perustalkoolainen
2
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Julkaisija: Iitin Latu ry
Kaksi julkaisua vuodessa, vuosikerta 2017
Sähköposti: iitinlatu@iitinlatu.com

Tapahtumakalenteri
Iitin Ladun ja latualueen tapahtumia voit seurata myös Facebookissa
facebook.com/iitinlatu ja facebook.com/kymivuoksenlatualue. Käy
tykkäämässä.
Tammikuu
Pe
Su

13.1. Kuutamohiihto
29.1. Perhelumikenkäretki
Helmikuu

Su
Pe
La
Su
Su

5.2.
10.2.
11.–25.2.
19.2.
26.2.

Koko kylän yhteinen talvirieha
Kuutamohiihto
Muumien hiihtokoulu
Lumikenkäretki Kymentakana
Iitin laturetki
Muumien hiihtokoulu 11.–25.2.

Muumien hiihtokoulu pidetään helmikuussa lauantaisin klo 15–16 ja tiistaisin klo 17.30–18.30
11., 14., 18., 21. ja 25.2. Hiihtokoulu on suunnattu 5–6 -vuotiaille lapsille tarjoamaan pohjan
suksilla liikkumisen aloittamiseksi. Osallistumismaksu on 10 euroa. Mukaan voidaan ottaa 20
lasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset ja kyselyt Eeva-Riitta Koivuselle iltaisin
puhelimitse 040 588 0753.
Maaliskuu
Pe
Su
Pe

10.3. Kuutamohiihto
19.3. Lumikenkäretki Lapakistossa
24.–25.3. Avantosaunamaraton
Latualueen kevättapaaminen Imatralla 18.3.

Latualueen kevättapaaminen on Imatralla Ollinmajan (Kurkisuontie 262) ympäristössä lauantaina 18.3. Tapahtumassa on mahdollisuus lähteä hiihtämään tai lumikenkäilemään.
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Huhtikuu
Ti
4.4.
Pe
14.4.
Su
23.4.
Ke 26.4.–24.5

Kevätkokous
Kuutamohiihto
Kevätretki Lahdenseudun luontokohteisiin
Metsämörri
Mörrin kanssa metsään

Metsämörri on olento, joka tutustuttaa lapsia luonnon ihmeellisyyksiin ja luonnossa liikkumiseen. Noin 5–6 -vuotiaille suunnattu Metsämörritoimintaa järjestetään keväällä ja syksyllä.
Kevään Metsämörriä on keskiviikkoisin 26.4.–25.5. klo 18–19.30. Metsämörristä löytyy tietoa netistä, ja voit kysyä Marjo Sartamolta 040 762 9996 tai marjo_sartamo@hotmail.com.

Toukokuu
To 4.5.–31.8. Viikkopyöräilykausi alkaa
La
20.5. Kevättä Valkmusan kansallispuistossa
Torstaisilla viikkopyöräilyillä kierretään lähiseutua
Torstaipyöräilyjen matkat ovat viime vuosina olleet 12–35 kilometriä sora- ja asfalttiteillä.
Reitteinä on vanhoja tuttuja, mutta uusiakin yritetään keksiä. Lähdöt ovat torstaisin kello 18
Kausalan torilta. Myös pidempiä pyöräretkiä järjestetään kesän aikana.

Kesäkuu
Ke
7.6. Laavuhartaus Pukkikankaalla
La 17.–18.6. Nukutaan yö ulkona Liesjärven kansallispuistossa
Kymi-Vuoksen latualueen kesäpäivät Iitissä Heinlahdessa la–su 29.–30.7.
Kymi-Vuoksen latualue kokoontuu jälleen kesäpäiville heinäkuun lopussa. Tänä vuonna keskuspaikkana on Heinlahden leirikeskus Iitissä. Jos pidät osallistumistasi kesäpäiville varmana,
ja aiot majoittua Heinlahdessa, ilmoitathan siitä jo talven aikana. Näin majoittumisen hinnoittelu saadaan mahdollisimman edulliseksi. Seuraa tiedottamista latualueen Facebook-sivulta
facebook.com/kymivuoksenlatualue ja WWW-sivuiltamme.

Kymi-Vuoksi juhlii Suomen luonnonpäivää 26.8. Ulko-Tammiossa
Latualue tekee päiväretken Ulko-Tammioon lauantaina 26.8. Matka tehdään varauslaivalla,
joten aikaa saaressa on enemmän kuin tavallisella vuoroaluksella käydessä. Seuraa latualueen
Facebook-sivua.
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La
La
La
Pe
La
La
La
La
Su
Pe
La
La
La
La
La
La
La

Kymi-Vuoksen latualueen ja Suomen Ladun valtakunnallisia tapahtumia
4.2. Luonnonpäivät 2017: Sukella talveen / Maailman suurin hiihtokoulu
4.2. Avantouinnin SM-kilpailut Savonlinnassa
4.2. Lumenveiston SM-kilpailut Juuassa
24.–26.2. Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät
18.3. Kymi-Vuoksen kevättapaaminen Imatralla
1.4. Lastentoiminnan aluetapaaminen Kouvolassa
22.–23.4. Suomen Ladun kevätkokous
20.5. Luonnonpäivät 2017: Villiinny keväästä
11.–17.6. Suomi Meloo Kuusamo–Ii
16.–18.6. Midnight Sun Geocaching Kiilopäällä
17.6. Luonnonpäivät 2017: Rakastu kesäyöhön / Nuku yö ulkona
29.–30.7. Kymi-Vuoksen kesäpäivät Iitissä
26.8. Luonnonpäivät 2017: Juhli luontoa
26.8. Kymi-Vuoksen päiväretki Ulko-Tammioon
9.–16.9. Kymi-Vuoksen retkiviikko Akumajalla
7.10. Kymi-Vuoksen aluekokous Imatralla
28.–29.10. Suomen Ladun syyskokous

Tapahtumien sisältö tarkentuu, ja retkiä ja tapahtumia voi tulla lisää. Seuraa tiedottamista
Iitinseudun seurapalstalla ja WWW-sivuillamme.
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Iitin Ladun hallitus, toimihenkilöt ja jaosaktiivit kaudella 2017
Seppo Arola

puheenjohtaja

Viveca Hyypiä
Harri Forsgren

hallituksen jäsen (HJ), varapu- 040 7323 186
heenjohtaja,
HJ, sihteeri, taloudenhoitaja
040 534 4342,
harrif.iitinlatu@gmail.com,
sihteeri@iitinlatu.com

Ulla-Maija Vainio

HJ

050 596 6167

Hilkka Äikäs

HJ

040 584 7530

Marja Kausalainen

HJ, Voimaa vanhuuteen -ohjel- 050 340 0792
ma
HJ, retkeily, melonta
044 278 7261,
pekka.ahokas55@gmail.com

Pekka Ahokas

040 504 8831,
seppo.arola@iitinlatu.com

Arja Perttola

varajäsen

050 302 1470

Marjo Sartamo

varajäsen, Metsämörri-toiminta

040 762 9996,
marjo_sartamo@hotmail.com

Eeva-Riitta Koivunen

Muumien hiihtokoulu

040 588 0753

Yhdistyksen sähköposti: iitinlatu@iitinlatu.com
Postiosoite: Sampolantie 189, 47400 Kausala
Laskutusosoite: Jokuentie 97 F, 47400 Kausala
Pankkiyhteys: OP - FI84 5069 0140 0336 52
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Vuokraa tai lainaa retkivarusteita

Vuokrausasioita voit kysyä Sepolta, Pekalta tai muilta hallituksen jäseniltä. Vuokraustilanteen
voit tarkastaa myös netistä iitinlatu.com/vuokraus ja tehdä varauksen puhelimella tai
sähköpostilla. Retkillemme voit lainata varusteita veloituksetta.
Lumikengät
Retkiluistimet
Kävelysauvoja
Pumppusauvat
Kanootti (inkkari)
Trangia-retkikeitin
Rinkkoja
Teltta
Nokipannuja
Pyörälaukku

aikuisten 8 paria
lasten 5 paria
2 paria + naskalit
useita pareja
1 pari
1 kpl
1 kpl
2 kpl (65 ja 85 litraa)
1 kpl
vesi/kahvi yhteensä 5 kpl
1 kpl
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5 e / vrk / pari
3 e / vrk / pari
5 e / vrk / pari
lainaksi tapahtumissamme
5 e / vko
5 e / vrk
lainaksi
10 e / vkl, 15 e / vko
10 e / vkl, 15 e / vko
kahvipaketti
5 e / vkl, 10 e / vko

Iitin Latu 30 vuotta
Iitin Ladun perustamiskokous pidettiin 23.10.1987. Jos haluaisit osallistua ideoimaan tai toteuttamaan vuotta juhlistavia julkaisuja ja tuotteita, ota yhteyttä hallituksen jäseniin. Myös
tarinoita ja kuvia menneiltä vuosilta olisi kiinnostavaa koota talteen.

Huoltoa Kalevankierroksen pyöräilyosuudella. Osallistumme yhdistyksemme
väen voimin myös muiden paikallisten toimijoiden tapahtumiin talkoolaisina.

