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Tekniikka mukaan luontoliikkumiseen

U usia lajeja syntyymaailmalla jatkuvasti, ja osa niistä löytää lopulta harrastajansa
suomalaisiltakin pelikentiltä. Lajit kehittyvät sääntöjä ja pelivälineitä yhdistele-

mällä ja sekoittamalla. Esimerkiksi frisbeegolfin suosio on ollut jo vuosia kasvussa,
ja siksi uusia ratoja perustetaan ympäri maata. Uusin tulokas lienee futisgolf, jolle on
avattu rata jo niinkin lähellä kuin Kuusankoskella.
Tekniikan kehittyminen on herättänyt huolta ihmisten kunnon rapistumisesta, kun
yhteydenpito ja vapaa-ajan viihtyminen eivät enää edellytä fyysisiä ponnistuksia.
Tekniikalla voidaan saada ihmisiämyös liikkeelle. Kehitteillä on laitteita ja kännykkä-
sovelluksia, joilla saataisiin lisää pelillisiä piirteitä osaksi päivittäisten rutiinien suo-
rittamista. Viime joulun hittituote aktiivisuusranneke on varmasti joskus ollut mo-
nelle se välttämätön motivaattori lähteä lenkille — tai tiskata.
Toiminnot laitteen sijainnin, suunnan, kiihtyvyyden ja pyörimisenmäärittämiseksi ja
tiedon käsittelemiseksi saadaan jo mahtumaan reilun kynnen kokoiselle piirilevylle.
Lähivuosina on siten odotettavissa leikkipuistoihin ja liikuntapaikoille erilaisia liik-
kumaan kannustavia teknisiä pelejä ja leikkejä, joita emme vielä edes pysty kuvitte-
lemaan. Se, miten ne pärjäävät perinteisille pelivälineille, jää nähtäväksi.
Sosiaalisten verkkopalveluiden kautta yksilösuorittajakin voi löytää itselleen vertais-
ryhmän tukemaan omaa kuntoiluharrastustaan. Esimerkkinä Kilometrikisa on yk-
si keino saattaaa oman yhteisönsä pyöräilijöitä yhteen, tai muodostaa pyöräilijöiden
virtuaalisia yhteisöjä. Tavoitteensa päättää kukin itse.
Muuttuva maailma asettaa haasteita Iitin Ladun säännöissä olevalle yhdistyksen tar-
koitukselle ensisijaisesti luonnossa tapahtuvan kunto- ja virkistysliikunnan ja retkei-
lyn yleistämiseksi kansan tavaksi. Liikkuminen ja sen syyt hakevat jatkuvasti uusia
muotoja. Yksinkertaisuus on valttia, mutta välillä vaihtelu virkistää.

Harri Forsgren
Sihteeri
Iitin Latu ry

Liikunnan kipinän toimitus:
Julkaisija: Iitin Latu ry

Kaksi julkaisua vuodessa, vuosikerta 2015
Sähköposti: iitinlatu@iitinlatu.com
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Kesän ja syksyn tapahtumakalenteri

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

Suomen Ladun valtakunnallinen tapahtuma
Kymi-Vuoksen latualueen yhdistysten tapahtumia

Toukokuu
To 21.5. Viikkopyöräily
La 23.–24.5. Erämelonnan SM-kilpailut Vihdissä
To 28.5. Viikkopyöräily

Kesäkuu
Ke 3.6. Laavuhartaus Pukkikankaalla
To 4.6. Viikkopyöräily
La 6.–12.6. Suomi Meloo (Lappeenranta–Viipuri–Virolahti–Helsinki)
To 11.6. Viikkopyöräily
To 25.6. Viikkopyöräily
Pe 26.–28.6. Salpavaellus

Heinäkuu
To 2.7. Viikkopyöräily
To 9.7. Viikkopyöräily
La 11.7. Melontaretki Nastolassa
To 16.7. Viikkopyöräily
To 23.7. Viikkopyöräily
Pe 31.7.–2.8. Kymi-Vuoksen latualueen kesäpäivät

Elokuu
To 6.8. Viikkopyöräily
To 13.8. Viikkopyöräily
To 20.8. Viikkopyöräily
To 6.8. Viikkopyöräily
La 29.8. Yhdessä-retkipäivä

Syyskuu
Pe 18.–20.9. Erävaelluksen SM-kilpailut Mäntsälässä
Pe 25.9. Kuutamokävely
Su 27.9. Juustopolku
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Lokakuu
Su 4.10. Iitin ruskaretki
La 10.10. Talviuintikauden avajaiset
Ti 20.10. Yhdistyksen syyskokous
Pe 30.10. Kuutamokävely

Marraskuu
Pe 27.11. Kuutamokävely

Joulukuu
To 31.12. Uudenvuoden vastaanottajaiset

Kymi-Vuoksen latualueen kesäpäivät Orilammella pe 31.7. – su 2.8. Latualu-
een kesäpäiviä vietetään Orilammen Majalla Hillosensalmella Kouvolassa. Mukana
on pelailua ja yhdessäoloa uusien ja vanhojen tuttujen kanssa. Vaikuttaapa Repove-
den kansallispuiston läheinen sijaintikin viikonlopun ohjelmatarjontaan. Seuraa tie-
dottamista WWW-sivuiltamme.

Tapahtumien sisältö tarkentuu, ja retkiä ja tapahtumia tulee lisää. Kesän pidemmistä
pyöräretkistä tiedotetaan myöhemmin. Myös syksynMetsämörrin ja perheliikunnan
aikataulu julkaistaan myöhemmin. Seuraa siis tiedottamista Iitinseudun seurapals-
talla ja WWW-sivuillamme.
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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 2015
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 löytyvät Suomen Ladun 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 2015

Seppo Arola puheenjohtaja 040 504 8831,
seppo.arola@iitinlatu.com

Viveca Hyypiä hallituksen jäsen (HJ),
varapuheenjohtaja

040 7323 186

Harri Forsgren HJ, sihteeri 040 534 4342,
harrif.iitinlatu@gmail.com,
sihteeri@iitinlatu.com

Pertti Kaarnakoski HJ, talviuinti 0400 875 879

Antti Suikki HJ 0400 851 364

Ulla-Maija Vainio HJ 050 596 6167

Hilkka Äikäs HJ 040 584 7530

Marja Kausalainen varajäsen, Voimaa vanhuu-
teen -ohjelma

050 340 0792

Satu Kytösaho varajäsen, perheliikunta 0500 755 386

Erkki Haapalahti taloudenhoitaja 040 715 7600,
erkki.haapalahti@elisanet.fi

Pekka Ahokas retkeily, melonta 044 278 7261,
pekka.ahokas55@gmail.com

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

Eeva-Riitta Koivunen Muumien hiihtokoulu 040 588 0753

Aija Lehtinen perheliikunta 040 547 3733,
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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Yleiset saunavuorot Veteraanimajalla
Kesäaikana kesäkuun alusta syyskuun loppuun sauna lämpiää keskiviikkoisin kel-
lo 17–21. Talvikautena lokakuusta toukokuun loppuun sauna on avoinna maanan-
taisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin kello 16–20. Saunakortin voi hankkia
Iitin kunnan yhteispalvelupisteestä Monitorista (Rautatienkatu 20). Saunojen puku-
huoneissa 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

Härkälinnut ovat ottaneet tavakseen viihdyttää uimareita konsertoinnillaan jäiden lähdettyä.
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Remonttitalkoot Veteraanimajalla edistyvät
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