IITIN LATU RY JÄSENTIEDOTE 2018

Olemme mukana Suomen Ladun juhlavuodessa
liikkumalla luonnossa iittiläisin voimin.
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Hyvät Kipinän lukijat
Hiihtäjät vaihtuvat vuosikymmenten saatossa, mutta suomalaisilla on oma
paikkansa hiihtokansojen joukossa. Milloin on hiihdetty kiinni riistaa tai
paettu vainolaista valkoisessa kuusikossa. Hiihdon rinnalle on kehittynyt
paljon myös muita tapoja liikkua luonnossa kaikkina vuodenaikoina ja
moninaisissa keleissä.
Suomen Latu on ollut näissä asioissa jo 80 -vuotta aktiivinen kellokas, jota
Iitin Latu on tukenut paikallisesti kolme vuosikymmentä. Meidän on hyvä
jatkaa reippaina oikeaan suuntaan kulkevilla laduilla ja poluilla.
Kiitettävän usea teistä on uudistanut omakseen tämän jalon liikunta-aatteen
maksamalla alkaneen vuoden jäsenmaksun, josta lämmin kiitos.
Oma latu-urani paikallisena suunnannäyttäjänä sai syyskokouksessa uuden
kaksivuotisen jakson. Alkaneen vuoden suunnitelmat on koottu tähän
tiedotteeseen. Uskoakseni siitä löytyy mahdollisemman monelle haastavaa
ja liikunnallista päivän täytettä. Jos kuitenkin haluat vielä kokea
kanssamme jotakin muuta, mitä ei nyt ole listattu, niin anna ajatustesi tulla
kuulluksi.

Kätköilläkö kohtaamme vai Pukkikankaan nuotiokahveilla.

Seppo ”Seria” Arola
Iitin Sampolasta

Liikunnallisin terveisin
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Vuoden 2018 latulaisen tapahtumakalenteri on muotoutunut
seuraavan sisältöiseksi.
Suomen Ladun 80-juhlavuoden alueelliset ja valtakunnalliset
tapahtumat löytyvät Latu&Polku –lehdestä ja Suomen Ladun
nettisivuilta:

Iitin Ladun omat ja yhteistyössä toteutettavat paikalliset tapahtumat:
Talvi-/kevätkausi:
11.2. su

Laskiaisrieha koko perheelle hiihtomajalla klo 14-16
yhteistyössä kunnan ja muiden liikuntayhdistysten kanssa.

18.2. su

Iitin Laturetki yhteistyössä kunnan kanssa. Kirjautuminen
laturetkelle hiihtomajalla klo 9-13.

24.2. la

Retki Repoveden ulkoilu- ja elämyspäiville tehdään
kimppakyydein Kausalasta. Seuraa tarkempia ohjeita
seurapalstalta ja netistä.
Koko perheen lumikenkäretki Pukkikankaalla yhdessä Iitin
kunnan nuorisotoimen kanssa. Aika ja tarkemmat ohjeet
tulevat myöhemmin.

1.3. to

2.3. pe

Kuutamohiihto jonka kohde tarkentuu myöhemmin, seuraa
nettiä ja seurapalstaa.

9.3. - 10.3.
pe-la

Talviuintimaraton vuorokauden ympäri Veteraanimajalla.

18.3. su

Lumikenkäretki iittiläisessä maastossa.

20.3. ti

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

30.3. pe

Pitkäperjantain kuutamohiihto Pukkikankaalle
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Kevät-/kesäkausi

17. 4.

Vietämme Yhteistä tapahtumapäiväa Sydänyhdistyksen
kanssa hiihtomajalla. Kelloaika ja sisältö tarkentuu
myöhemmin.

25.4. ke

Metsämörrikoulu hiihtomajan maastossa aloittaa kesäisen
tapahtumakauden. Muut metsämörrikoulun
keskiviikkopäivät ovat 2.5., 9.5., 16.5., 23.5.

3.5. to

Kesän viikkopyöräilykausi aloitetaan pyöräilemällä
Kausalan torilta Kalmusaareen ja takaisin. Viikkopyöräilyt
lähtevät Kausalan torilta torstaisin klo 18. Kausi jatkuu
elokuun loppuun saakka. Tarkemmin asiasta tiedotetaan
myöhemmin keväällä.

8.5. ti

Tiistaisella kuukausitorilla on pyöräilyn teemaisku.

10.5. to

Helatorstaina on Unelmien liikuntapäivä, päivän tarjonta
tarkentuu toukokuun alussa. Liikuntapäivässä on mukana
myös kunnan liikuntatoimi.

19.5. la

Pyörillään parin tunnin lenkki Hankoniemellä ja tutustutaan
matkalla myös Raaseporin linnan ympäristöön.
Siirtymätaival Kausalasta tapahtuu kimppakyydeillä,
pyörät kulkevat peräkärryissä. Pitkän siirtymätaipaleen
takia heräämme ja lähdemme aikaisin aamulla. Aikataulu
tarkentuu toukokuun alkupuolella

2.6. - 3.6.

Käymme viikonloppuretkellä la- su tutustumassa EteläKonneveden kansallispuistoon. Siirtymätaival tapahtuu
kimppakyydeillä. Yöpyminen kansallispuistossa tapahtuu
teltoissa tai alueella olevissa muissa majoitteissa

6.6. ke

Alkukesän perinteinen laavuhartaus Pukkikankaalla klo 18
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10.6. su

Iittiläiset kylät ovat ”Avoimet Kylät”, siis jotakin kivaa
myös latulaisille

17.6. su

Alkukesän melontaretki

10.8.-12.8.

Kesäkausi huipentuu yhdessä latualueen väen kanssa
Kotkan seudulla. Tarkempi ohjelma ja aikataulu ilmestyvät
myöhemmin.

18.8.

Tutustutaan Kotkan seudun sotilassaariin. Päiväretki
siirtymätaival tehdään Kotkaan kimppakyydeillä.

Syyskausi

22.8. ke

Syyskausi alkaa keskiviikkoisella Metsämörrikoululla,
muut metsämörrin keskiviikot ovat 29.8. , 5.9, 12.9., 19.9.

2.9. su

Nukutko yön ulkona ja sienestät

16.9. su

Syyskesän melontaretki

21.9. pe

Syyskuun kuutamokävely

30.9. su

Karpaloretki suoluontoon

7.10. su

Iitin ruskaretki Pukkikankaalle

26.10. pe

Kuutamokävely

16.11. ti

Iitin Latu ry:n sääntömääräinen syyskokous

23.11. pe

Kuutamokävely
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Joulukausi
21.12. pe

Jouluinen kuutamokävely / glögi-ilta Pukkikankaalla

28.12. pe

Lapsiperheiden pimeäelämyspolku

Tässä on alustava tapahtumasuunnitelma. Jos siitä puuttuu mielestäsi
jotakin perinteistä, niin ota yhteyttä yhdistyksemme hallituksen
jäseniin sen mahduttamiseksi ohjelmaan.
Tieto jäsenyysmuutoksista lähetettävä yhdistyksen sihteerille s-postilla:
sihteeri@iitinlatu.com tai mieluummin suoraan Suomen Latuun spostilla: jasenpalvelu@suomenlatu.fi tai puhelimitse: 044 722 6301
Muista seurata vuoden varrella ilmoitteluamme Iitinseudun seurapalstalla ja
nettisivuillamme; www.iitinlatu.com. Sivustolta löydät myös useita
retkikertomuksia ja kuvakoosteita jäseniemme retkiltä. Otamme
mielellämme vastaan retkikertomuksia ja muuta materiaalia.

Ulkoile, osallistu,
vaikuta
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Iitin Ladun hallitus, toimihenkilöt ja jaosaktiivit kaudella 2018












Seppo Arola puheenjohtaja 040 504 8831,
seppo.arola@iitinlatu.com
Ulla-Maija Vainio, varapuheenjohtaja 050 596 6167
Harri Forsgren HJ, sihteeri, 040 534 4342,
harrif.iitinlatu@gmail.com , sihteeri@iitinlatu.com
Hilkka Äikäs HJ 040 584 7530
Marja Kausalainen HJ, 050 340 0792
Pekka Ahokas HJ, retkeily, melonta 044 278 7261,
pekka.ahokas55@gmail.com
Arja Perttola, varajäsen 050 302 1470
Juha Purho, varajäsen,
Marjo Sartamo, Metsämörri-toiminta
040 762 9996, marjo_sartamo@hotmail.com
Eeva-Riitta Koivunen, Muumien hiihtokoulu 040 588 0753
Erkki Haapalahti, taloudenhoitaja 040 7157600,
erkkiohaapalahti@gmail.com

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










Lumikengät
Retkiluistimet
Kävelysauvoja
Kanootti (inkkari)
Retkikeitin, Trangia
Rinkkoja
Teltta
Nokipannuja
Pyörälaukku

8 paria
2 paria
useita pareja
1 kpl
1 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl

5 € /vrk /pari
5 € /vrk /pari
5 € / vrk
10 € / vkl, 15 € / vko
10 €/vkl, 15€/vko
kahvipaketti
5 € / vkl, 10 €/vko

Vuokrausasioita voit kysyä Sepolta, Pekalta tai muilta hallituksen jäseniltä.
Vuokraustilanteen voit tarkastaa myös netistä ja tehdä varauksen
sähköpostilla. ???
Jäsenmaksut ovat vuonna 2018:
- henkilöjäsen
- perhejäsenyys
- rinnakkais-/nuorisojäsen
-

22 euroa
33 euroa
14 euroa

Yhteisöhenkilöjäsenyys on jäsenyyden muoto, jossa
työyhteisö/ yritys maksaa henkilön jäsenmaksun.
Valtakunnalliset jäsenedut voit tarkistaa Suomen Ladun nettisivuilta
www.suomenlatu.fi tai Latu & Polku -lehdestä. Osta kaverillesi
lahjajäsenyys netissä: www.suomenlatu.fi/lahjaksi.

Liikunnan kipinän toimitus:
Julkaisuja: Iitin Latu ry
Vuosi 2018 koottu yhteen julkaisuun
Vuosikerta 2018
Sähköposti: iitinlatu @ iitinlatu.com
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