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Vieraskynä

M ennääks metsään? kysyi Hugo-peikko 90-luvulla suositussa televisiopelioh-
jelmassa. Pelit ovat tuosta kehittyneet, mutta metsään meneminen vieraantu-

nut.

Netti ja tietokonepelit koukuttavat elämyksellisyytensä vuoksi erityisesti nuoria.Nuo-
ri saattaa viihtyä pelikoneen tai netin parissa suunnattoman pitkiä aikoja. Kun peli tai
nettisivusto tarjoaa seuraa, sitä tulee herkästi käytettyä liikaa. Internetin ja tietokone-
pelien alituinen käyttö vaarantaa sosiaalisten taitojen kehityksen. Sosiaaliset tukiver-
kot ja arkiset ongelmanratkaisutaidot eivät kehity pelkästään netissä. Millä nuoren
saisi houkuteltua pois koneen äärestä, ulos ja luontoon?

Tutkimusten perusteella luonnossa oleskelun on todettu edistävän elimistön rauhoit-
tumista ja palautumista stressireaktioista sekä kohentavanmielialaa ja keskittymisky-
kyä. Lisäksi ulkona liikkuminen samalla teholla koetaan kevyemmäksi ulkona kuin
sisällä, ja se edistää myös aistien kehittymistä (Sitran Luonnosta hyvinvointia lapsille ja
nuorille -selvitys 2012).

Lapset ovat luonnostaan uteliaita, ja aikuisen kannustuksella ja ohjauksella on tärkeä
merkitys kiinnostuksen ylläpitämiseksi ja jatkumiseksi. Vanhempien kiire ja luonto-
lukutaidottomuus lisäävät tarvetta lapsille ja nuorille suunnatuille luontopalveluille.
Myös lisääntynyt ymmärrys luontoympäristön vaikutuksista hyvinvointiin kasvat-
taa palveluiden kysyntää. Koska useat vanhemmat tuntevat olevansa vieraantuneita
luonnosta, he haluavat tarjota lapsilleen mahdollisuuden luonnossa olemiseen. Tätä
tukee yhteistyö Iitin Ladun ja kunnan nuorisotyön kanssa. Olemme vieneet tietoutta
ja kipinää luonnossa liikkumiseen lapsille ja nuorille erilaisten tapahtumien ja mm.
kouluvierailujen kautta. On hienoa nähdä miten Ladun väki panostaa lasten ja nuor-
ten ulos saamiseksi.

Tätä työtä jatkamme, ja toivotankin koko Iitin Ladun jäsenistön tervetulleiksi Lasten
ja nuorten harrastemessuille Kausalan Ravilinnaan 27.9.2014, jossa myös Iitin Latu
on esillä!

Tanja Lehtimäki
nuoriso-ohjaaja
Iitin kunta

Liikunnan kipinän toimitus:
Julkaisija: Iitin Latu ry

Kaksi julkaisua vuodessa, vuosikerta 2014
Sähköposti: iitinlatu@iitinlatu.com
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Loppuvuoden tapahtumakalenteri

Iitin Ladun tapahtumia voit seurata myös Facebookissa osoitteessa
facebook.com/iitinlatu. Käy tykkäämässä.

Suomen Ladun valtakunnallinen tapahtuma
Kymi-Vuoksen latualueen yhdistysten tapahtumia

Heinäkuu
To 3.7. Viikkopyöräily Sääskjärvi–Haapakimola (29 km)
La 5.7. Melontaretki Arrajärvellä
To 10.7. Viikkopyöräily Järvenmäenlampi (35 km)
La 12.7. Pyöräretki Verlaan
To 17.7. Viikkopyöräily Kauramaa–Kymentaka–Kirkonkylä (29 km)
To 24.7. Viikkopyöräily Kalmusaari (12 km)
To 31.7. Viikkopyöräily Hiisiö–Perheniemi (31 km)

Elokuu
To 7.8. Viikkopyöräily Lyöttilän Kylänmäki (28 km)
To 14.8. Viikkopyöräily Hiirettelänvuori (20 km)
La 16.–17.8. Vellamo 2014 — Erämelonnan SM-kilpailut Lahdessa ja Hollolassa
Su 17.8. Pyöräretki Willa Fanttiin
To 21.8. Viikkopyöräily Saaranen–Rajamaa (23 km)
To 28.8. Viikkopyöräily Pukkikangas (12 km)
La 30.8. Päiväretki Heisanharjulle

Syyskuu
Ma 1.9.–27.9. Metsämörrikoulu
To 4.9. Veteraanit Veteraanimajalla
To 4.–7.9. Erävaelluksen SM-kilpailut Kiilopäällä
Pe 5.9. Kuutamokävely Pukkikankaalle
Pe 5.–13.9. Kuusaan Ladun ja Valkealan Ladun ruskaretki Saariselälle
La 6.9. Melontaretki Vuolenkoskelta Kymijokea alavirtaan
La 27.9. Lasten ja nuorten harrastemessut
Su 28.9. Juustopolku
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Lokakuu
Su 5.10. Iitin ruskaretki
Pe 10.10. Kuutamokävely Pukkikankaalle
La 11.10. Talviuintikauden avajaiset
Ti 21.10. Yhdistyksen syyskokous

Marraskuu
Pe 7.11. Kuutamokävely Pukkikankaalle
Pe 28.11–6.12. Kuusaan Ladun kaamosmatka Saariselälle

Joulukuu
Pe 5.12. Kuutamokävely/-hiihto ja pikkujoulu Pukkikankaalla
Ke 31.12. Uudenvuoden vastaanottajaiset

Näiden lisäksi syksyn aikana on odotettavissa mm. kulttuuriretki. Tapahtumien si-
sältö tarkentuu, ja uusia retkiä ja tapahtumia voi vielä syntyä. Seuraa tiedottamista
Iitinseudun seurapalstalla ja WWW-sivuillamme.

Hoi kolikok! Metsämörrikoulu 5–6 vuotiaille pidetään maanantaisin Myllytöyryn
Hiihtomajalla 1., 8., 15. ja 22.9. kello 18. Päättäjäiset ovat lauantaina 27.9. kello 14 Puk-
kikankaan laavulla.
Kysymykset ja ennakkoilmoittautumiset menevät Marjo Sartamolle 040 762 9996 tai
marjo_sartamo@hotmail.com. Metsämörrikoulun hinta on 10e/lapsi.

Perhis eli perheliikunta jatkuu mukautetusti Perheliikunta alkaa syyskuussa ja
jatkuu joka toinen kuukausi lauantai aamuisin klo 9.30–10.30 syys-, marras-, tammi-
ja maaliskuissa. Liikumme joka toinen kerta ulkona ennalta sovituissa kohteissa mm.
retkeillen, ja sisäliikunnassa olemme yläkoulun liikuntasalissa.
Perhikseen voitte tulla koko perheen voimin unohtamattamummoja, vaareja, setiä, tä-
tejä tai kummeja. Ikärajaa ei ole. Perhismaksu sekä syys- että kevätkaudella 5 euroa
kaudessa perhettä kohden ”perheen” koosta riippumatta. Tarkemmat tiedot, mah-
dolliset muutokset ja päivämäärät löydät iitinlatu.com/tapahtumakalenteri si-
vulta.
Kysymykset ja ilmoittautumiset voit tehdä Aija Lehtiselle sähköpostitse
aija.lehtinen@luukku.com.

Tervetuloa mukaan
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Yhdistyksellä on varusteita vuokrattavana
Vuokrausasioita voit kysyä Sepolta, Pekalta tai muilta hallituksen jäseniltä. Vuokra-
ustilanteen voit tarkastaa myös netistä iitinlatu.com/vuokraus ja tehdä varauksen
puhelimella tai sähköpostilla. Retkillemme voit lainata varusteita veloituksetta.

Lumikengät aikuisten 9 paria 5 e / vrk / pari
lasten 5 paria 3 e / vrk / pari

Retkiluistimet 2 paria + naskalit 5 e / vrk / pari
Kävelysauvoja useita pareja lainaksi tapahtumissamme
Pumppusauvat 1 pari 5 e / vko
Kanootti (inkkari) 1 kpl 5 e / vrk
Trangia-retkikeitin 1 kpl lainaksi
Rinkkoja 2 kpl (65 ja 85 litraa) 10 e / vkl, 15 e / vko
Teltta 1 kpl 10 e / vkl, 15 e / vko
Nokipannuja vesi/kahvi yhteensä 5 kpl kahvipaketti

Jäsenmaksut vuonna 2014
Jäsenmaksu Iitin Ladun osuus maksusta

henkilöjäsen 20 e 5,50 e
perhejäsen 30 e 8 e
rinnakkais-/nuorisojäsen 12 e 4 e
yhteisöhenkilöjäsen 26 e 11,50 e

Voit ostaa jäsenyyden lahjaksi läheisellesi osoitteessa suomenlatu.fi/lahjaksi. Hank-
kimalla uuden jäsenen, saat lahjan. Lue lisää suomenlatu.fi/hankijasen. Yhteisö-
henkilöjäsenyys on uusi jäsenyyden muoto, jossa työyhteisö tai yritys maksaa henki-
lön jäsenmaksun.
Valtakunnalliset jäsenedut voi tarkistaa SuomenLadun sivuilta suomenlatu.fi/jasenedut
tai jäsenille tulevasta Latu & Polku -lehdestä.
Jäsenyysmuutoksista voit ilmoittaa yhdistyksen sihteerille sihteeri@iitinlatu.com, tai
voit ottaa yhteyttä suoraan SuomenLatuun sähköpostilla jasenpalvelu@suomenlatu.fi
tai puhelimella 044 722 6301.
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Iitin Ladun hallitus, toimihenkilöt ja jaosaktiivit kaudella 2014

Seppo Arola puheenjohtaja 040 5048 831

Viveca Hyypiä hallituksen jäsen (HJ),
varapuheenjohtaja

040 7323 186

Harri Forsgren HJ, sihteeri 040 5344 342,
harrif.iitinlatu@gmail.com,
sihteeri@iitinlatu.com

Pertti Kaarnakoski HJ, talviuinti 0400 875 879

Antti Suikki HJ

Ulla-Maija Vainio HJ

Marja Kausalainen varajäsen, Voimaa vanhuu-
teen -ohjelma

050 3400 792

Satu Kytösaho varajäsen, perheliikunta 0500 755 386

Erkki Haapalahti taloudenhoitaja 040 7157 600,
erkki.haapalahti@elisanet.fi

Pekka Ahokas retkeily, melonta 044 2787 261,
pekka.ahokas55@gmail.com

Marjo Sartamo Metsämörri-toiminta 040 762 9996,
marjo_sartamo@hotmail.com

Eeva-Riitta Koivunen Muumien hiihtokoulu 040 5880 753

Aija Lehtinen perheliikunta 040 5473 733,
aija.lehtinen@luukku.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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Kymi-Vuoksen latualueen leiripäivät Virolahdella kesäkuussa
2014

Latualueen leiripäivät järjestettiin nyt kolmatta kertaa. Paikkana oli Vaalimaa Cam-
ping Virolahdella. Retkikertomus on tulossaWWW-sivuillemme,mutta tässä on pari
maistiaiskuvaa viikonlopun tapahtumista.

Saimme opastetun kierroksen läheiseen Salpa-aseman sivuhaaraan, missä näimme pallokorsuja,
taisteluhautoja ja panssarikaivantoja.

Illanviettoa laavulla Himanvuoren laella
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Yleiset saunavuorot Veteraanimajalla

Kesäaikana kesäkuun alusta syyskuun loppuun sauna lämpiää keskiviikkoisin kello
17–21. Talvikautena lokakuusta toukokuun loppuun sauna on avoinna maanantai-
sin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 16–20 ja lauantaisin kello 16–19. Saunakortin
voi hankkia Iitin kunnan yhteispalvelupisteestä Monitorista (Rautatienkatu 20). Sau-
nojen pukuhuoneissa on lippaat, joihin voi myös maksaa kertamaksun. Hinnat ovat:

Aikuiset
Lapset, opiskelijat,

eläkeläiset ja työttömät
Kertamaksu 5 e 4 e

5 × kortti 15 e 10 e
10 × kortti 25 e 20 e
25 × kortti 52 e 40 e
50 × kortti 90 e 90 e
Vuosikortti 130 e 130 e

Testaa kasvitietosi. Tunnistatko mikä tä-
mä harjualueilla viihtyvä Kymenlaaksos-
sakin esiintyvä rauhoitettu kasvi on?

Vastaus:Hietaneilikka
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