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IITIN LATU RY JÄSENTIEDOTE 2/2012

Hyvät Iitin Ladun jäsenet

Jäsenyys latuyhdistyksessä on jokaisen liikkuvan henkilön hyvä arvovalinta. Latu-
laiseksi kasvetaan usein liikkuvan perheen pienenä jäsenenä ja aktiivina. Yhdistyk-
semme 25 vuoden taipaleen aikana on jäsenmäärä ollut jatkuvassa kasvussa. Paik-
kakunnalta muuttaneiden mukana on iittiläinen liikuntakipinä siirtynyt myös muille
seuduille.

Perhejäsenyyden olemukseen kuuluu yhteinen talous. Yhdistyksemme nuoret ja ko-
toa pois kasvaneet jäsenet ovat jääneet usein perinteisesti perhejäseniksi. Saadaksem-
me yhdistyksemme ja Suomen Ladun jäsenrekisterin vuodelle 2013 ajantasalle toi-
vomme, että tarkistatte perheenne nuorten jäsenyyden tilan. He voivat ankkuroitua
entiselle kotiseudulleen jatkamalla Iitin Ladun henkilöjäsenenä tai rinnakkaisjäsene-
nä, mikäli uuden asuinseudun latuyhdistys houkuttelee jäsenyydellä. Kummassakin
vaihtoehdossa Suomen Ladun valtakunnallinen jäsenyys ja jäsenedut säilyvät.

Jäsenmaksun suorittamatta jättäminen ei useinkaan ole riittävä tahdonilmaus tyyty-
mättömyydestä yhdistyksemme tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin tai tapahtumiin.
Eroamista suositeltavampi vaihtoehto onkin viestittää toiveistaan sähköpostilla sivu-
jemme iitinlatu.com kautta tai tulla toimintaan mukaan kertomaan ehdotuksia. Otam-
me enemmän kuin mielellämme uusia ehdotuksia ja parannustoiveita vastaan. Olem-
me saaneet parannusehdotuksia mm. perhetapahtumien ajankohdasta. Näitä toiveita
tulemme jatkossa kunnioittamaan ja toteuttamaan. Haluamiensa linjausten toteutu-
miseen toiminnassa ja päätöksenteossa voi vaikuttaa olemalla aktiivisesti mukana ta-
pahtumissamme tai talkooporukoissa, sekä ilmaisemalla mielipiteensä.

Vain olemalla mukana voit vaikuttaa siihen, miltä latuyhteisömme näyttää tulevaisuu-
dessa. Siispä nähdään yhteisissä tapahtumissa ja talkoissa.

Liikunnallisin terveisin Erkki Haapalahti
taloudenhoitaja
Iitin Latu ry

Tiedot jäsenyysmuutoksista voit lähettää yhdistyksen sihteerille sähköpostilla
sihteeri@iitinlatu.com, tai voit ottaa yhteyttä suoraan Suomen Latuun sähkö-
postilla jasenpalvelu@suomenlatu.fi tai puhelimella 044 722 6301.
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Liikunnan kipinän toimitus:
Julkaisija: Iitin Latu ry

Kaksi julkaisua vuodessa, vuosikerta 2012
Sähköposti: iitinlatu@iitinlatu.com

Syyskauden tapahtumakalenteri

5.7. Torstain viikkopyöräily: Lähtö on Kausalan torilta klo 18, ja reittinä on
Kauramaa – Kymentaka – Kirkonkylä.

12.7. Torstain viikkopyöräily: Lähtö on Kausalan torilta klo 18 Hiisiöistenlam-
melle.

19.7. Torstain viikkopyöräily: Lähtö on Kausalan torilta klo 18 Mankalan kos-
kille.

21.7. Lauantaipäivän pyöräretki Salpapolulle Miehikkälään. Pyörät ja pyöräili-
jät kuljetetaan kimppakyydillä polunpäähän.

26.7. Torstain viikkopyöräily: Lähtö on Kausalan torilta klo 18 Lyöttilään Ky-
länmäelle.

Heinäkuu

2.8. Torstain viikkopyöräily reitillä Saaranen – Rajamaa. Lähtö on Kausalan
torilta klo 18.

9.8. Torstain viikkopyöräily: Lähtö on Kausalan torilta klo 18 reittiä Sampola
– Rieska – Jokue.

11.8. Lauantaina 11. ja sunnuntaina 12. on viikonloppuretki Kymi-Vuoksen
latualueen yhteiseen tapahtumaan Kotkan edustalle Kuutsalon saarelle.
Retki korvaa syyskauden perinteisen perheretken, kuitenkin sillä erolla,
että Kuutsalossa ei ole ohjelmaa lapsille. Ilmoittautumiset 31.7. mennes-
sä Pekalle p. 044 2787 261.

16.8. Torstain viikkopyöräily: Lähtö on Kausalan torilta klo 18, ja reittinä on
Tillola – Inginmaa – Kuukso – Tillola.

23.8. Torstain viikkopyöräily: Lähtö on Kausalan torilta klo 18 reitillä Sääsk-
järvi – Haapakimola.
Syksyn Metsämörrikoulu järjestetään Kausalan hiihtomajalla torstaisin
23.8., 30.8., 6.9., 13.9. ja 20.9. klo 18.00 – 19.30. Päättäjäiset ovat Puk-
kikankaan laavulla 22.9. klo 14 – 16 Metsämörrin 20-vuotisjuhlien mer-
keissä. Ennakkoilmoittautumiset molempiin tapahtumiin sähköpostitse:
marjo_sartamo@hotmail.com tai puhelimitse 040 762 9996.

30.8. Torstain viikkopyöräily klo 18 suuntautuu Pukkikankaalle muistelemaan
kesän pyöräilykautta.

Elokuu
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Sy

ys
ku

u
6.9. Veteraanit saapuvat latulaisten vieraiksi Veteraanimajalle.
8.9. Lauantaina yhdistyksemme on mukana Ravilinnassa pidettävillä Nuoriso-

messuilla.
22.9. Lauantaina on Pukkikankaalla YHDESSÄ –Metsämörrin juhlapolku. Tä-

hän Metsämörrin 20 -vuotisjuhlaan toivotaan osallistuvan myös aiempien
vuosien Metsämörrikoululaisia.

28.9. Perjantaina on syyskauden ensimmäinen kuutamokävely Pukkikankaalle.

Lo
ka

ku
u 7.10. Syksyn perinteinen ruskaretki Pukkikankaalle. Nokipannu on kuumana

klo 9 – 14 välisenä aikana.
13.10. YHDESSÄ avataan talviuintikausi ja muistellaan Iitin Ladun kuluneita

25 vuotta Veteraanimajalla.
26.10. Kuutamokävely Pukkikankaalle

M
ar

ra
sk

uu 6.11. Yhdistyksen syyskokous Ravilinnassa klo 18.30 alkaen. Kahvitus alkaa
klo 18.00.

17.11. Lauantaina on iittiläisten yhdistysten yhteinen pikkujoulu-tapahtuma
Kansantalolla, johon latulaiset myös osallistuvat.

30.11. Kuutamokävely/-hiihto Pukkikankaalle

Jo
ul

uk
uu

31.12. Uudenvuoden vastaanottajaiset Veteraanimajalla klo 22 alkaen.

Tämä on alustava syyskauden tapahtumasuunnitelma. Jos siitä puuttuu mielestäsi jo-
takin perinteistä, niin ota yhteyttä yhdistyksemme hallituksen jäseniin sen mahdut-
tamiseksi ohjelmaan. Seuraa Iitinseudun seurapalstaa ja yhdistyksemme nettisivuja.
Tapahtumakohtaisia tarkennuksia tulee hyvissä ajoin ennen tapahtuma-aikaa.
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Ohjattu perheliikunta aloitti tammikuussa ja jatkuu taas syyskuun
alusta alkaen

Perhis, eli perheliikunta tarkoittaa lapsen ja aikuisen osallistumista yhdessä ohjattuun
liikuntatuokioon. Aikuisena lapsen mukana perhiksessä voi olla isä, äiti, isovanhem-
pi, kummi tai vaikka perhetuttu. Iitin Ladun järjestämässä Perhiksessä oli mukana
yhdeksän perhettä ja kaikkiaan 11 lasta. Perhis liikutti lauantai-aamuisin klo 9.30 –
10.30 Ravilinnasalissa, Ravilinnan ja Peltohiiren päiväkodin sekä Veteraanimajan pi-
halla yhteensä 13 kertaa. Toivottavasti se liikuttaa jatkossakin myös sisätiloissa Ravi-
linnasalin mahdollisen remontin ajan.

Rajasimme lasten ikäryhmän 3 – 4 vuotiaille, jotta saimme tarjottua heille ikätaso-
aan vastaavaa liikuntaa. Monipuolisella ja leikinomaisella liikunnalla luodaan pohja
lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle, oman kehon hallinnalle ja liikun-
nallisten perustaitojen oppimiselle. Liikkuminen oli ja on olennainen osa leikkiä per-
hiksessä. Liikuntaleikeissä sai purkaa toiminnantarvettaan ja oppi samalla ryhmässä
toimimista. Hauska oli huomata, kuinka alussa lapset vähän arastelleen ottivat kontak-
tia meihin ohjaajiin ja toisiin lapsiin. Leikkien ja Simo-siilin avulla tutustuimme pian
toisiimme, ja jo parin kerran jälkeen lapset kirmailivat lämmittelyleikeissä ympäri sa-
lia ilman omaa aikuistaan. Kotitehtävät Perhisvihkossa olivat myös lasten mieleen,
niitä esiteltiin ylpeinä aina vihkoa palauttaessa seuraavaa tehtävää varten.

Yhdessä

Yhteisten kokemusten tarkoituksena oli ja on tuoda elämyksiä ja sitä että opimme
välittämään myös meitä ympäröivästä luonnosta. Kävimme vielä kevään viimeisillä
lumilla laskemassa mäkeä, ja paistelimme makkaraa lähimetsässä.
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Perheliikunta tarjoaa myös vauhdikasta yhdessäoloa, iloa ja riemua, naurua ja lähei-
syyttä, elämyksiä, oivalluksia ja oppimista kaikille.

Perheellä on suuri merkitys lapsen liikunnallisen elämäntavan löytämisessä. Perhe on
esimerkki, turva ja mahdollisuus tehdä yhdessä. Erityisesti vähemmän liikkuvat lapset
kaipaavat paljon myönteistä huomiota ja myönteisiä kokemuksia löytääkseen oman
tapansa liikkua. Yhteisillä liikuntahetkillä ja -retkillä on mahdollista kehittää perheen
ja lapsen liikunnallisia taitoja turvallisessa seurassa.

Ennakkoilmoittautumisia syksyllä alkavaan perheliikuntaan voi tehdä sähköpostilla
aija.lehtinen@luukku.com. Otamme enintään kymmenen perhettä mukaan Perhik-
seen. Suunnittelimme tulevaa ohjelmaa niin, että olisimme joka toinen kerta sisäti-
loissa ja joka toinen kerta ulkona. Iitin Ladun sivuilta voit lukea tarkemmin tulevista
perhiskerroista, paikoista ja missä milloinkin liikumme.

Perhisterveisin,
ohjaajat Aija Lehtinen ja Satu Kytösaho
apuohjaajat Veera ja Noora Lehtinen
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Syksyn Perheliikuntakalenteri

Perheliikuntaryhmä kokoontuu allaolevina päivinä kello 9.30 – 10.30.

Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
1.9. sisällä 7.10. ulkona 1) 10.11. ulkona 1.12. sisällä
8.9. ulkona 13.10. sisällä 17.11. sisällä 8.12. ulkona
15.9. sisällä 20.10. ulkona 24.11. ulkona
22.9. ulkona 27.10. sisällä 2)

29.9. sisällä

1) Ruskaretkelle Toittilantieltä Pukkikankaan laavulle
2) Koulujen syysloma

Talkoiltiin sitä ennenkin. Mutta missä ja milloin kuvassa mahdetaan olla
ahkeroimassa?
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Yhdistyksellä on varusteita vuokrattavana jäsenistölle

Lumikengät 10 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. Vuokra-
ustilanteen voit tarkastaa myös netistä ja tehdä varauksen sähköpostilla. Retkillämme
voit lainata varusteita veloituksetta.

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 jäsenmaksun. Voit myös ostaa jäsenyyden lahjaksi läheisellesi osoitteessa
suomenlatu.fi/lahjaksi.

Valtakunnalliset jäsenedut voit tarkistaa Suomen Ladun nettisivuilta suomenlatu.fi tai
Latu & Polku -lehdestä.
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Yleiset saunavuorot Veteraanimajalla

Kesäaikana kesäkuun alusta syyskuun loppuun sauna lämpiää keskiviikkoisin klo 17
– 21. Talvikautena lokakuusta toukokuun loppuun sauna on avoinna maanantaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16 – 20 ja lauantaisin klo 14 – 17. Kortin ja kerta-
lippuja saa Monitorista. Saunojen pukuhuoneissa on lippaat, joihin voi myös maksaa
kertamaksun.

Hinnat ovat:

Aikuiset Lapset, opiskelijat, eläkeläiset ja
työttömät

Kertamaksu 4 e 3 e
5 × kortti 10 e 5 e
10 × kortti 19 e 9 e
25 × kortti 43,50 e 21 e
50 × kortti 76 e 38,50 e
Vuosikortti 121 e 121 e

Päärakennuksen ja saunojen varaus yksityiseen käyttöön tehdään myös Monitorissa.

Hinnat ovat:

Päärakennus 1) 51 e / 4 tuntia
101 e / vuorokausi

Iso sauna 71 e / 4 tuntia
Pieni sauna 51 e / 4 tuntia
Perhesauna (pieni sau-
na)

21 e / enintään 2 tuntia

Päärakennus ja saunat 1)101 e / enintään 4 tuntia
152 e / vuorokausi, saunat yhteensä 4 tuntia

1) 1.5. – 30.9. välisenä aikana
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Kutsu
YHDESSÄ 25 VUOTTA!

Tule muistelemaan Iitin Ladun taivalta Veteraanimajalle lauantaina 13.10. kello
12 lämminhenkiseen juhlatilaisuuteen.

? ? ?
Matkan varrella ahkerasti mukana olleita latulaisia palkitaan erilaisin tavoin.

? ? ?
Tarjolla on maukasta lohikeittoa.

Kutsu
Iitin Latu ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen, joka pidetään tiistaina 6.11.
kello 18.30 Ravilinnassa. Kahvitus alkaa kello 18.00.

? ? ?

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
6. Talousarvio vuodelle 2013
7. Määritetään jäsenmaksut vuodelle 2013
8. Todetaan puheenjohtajuuden jatkuvan 2013
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, ja valitaan hallituksen jäsenet

erovuoroisten tilalle
10. Valitaan toiminnantarkastajat
11. Nimetään toimikunnat ja työryhmät
12. Muut ajankohtaiset asiat
13. Kokouksen päättäminen
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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 / talviuinti p. 0400 875 879
Eeva-Riitta Koivunen jäsen / muumien hiihtokoulu p. 040 5880 753
Aija Lehtinen varapuheenjohtaja / perheliikunta p. 040 5473 733
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, Harri Forsgren (pyöräily)

Perheliikunta:
Satu Kytösaho, Aija Lehtinen

Metsämörrikoulu:
Marjo Sartamo p. 040 762 9996
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Hoi kolikok!

Metsämörritoiminta rantautui Suomeen Ruotsista 20 vuotta sitten. Juhlaviikkoa vie-
tetään 17. – 23.9.2012.
Metsämörri kutsuu kaikkia entisiä ja nykyisiä mörrilapsia ja -aikuisia juhlimaan Puk-
kikankaan laavulle 22.9.2012 klo 14 – 16. Tarjolla ohjelmassa on mörripolku, mörri-
leikkejä, käpytarkkuusheittoa, käpyviestejä, makkaranpaistoa, kahvia, mehua ja mu-
kavaa yhdessäoloa Metsämörrin kanssa.

Kuvassa on kevään Metsämörriryhmä.
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