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Alkusanat

K ulunut vuosi oli Iitin Ladulle varsinainen talkoovuosi. Sopimus Iitin kunnan
kanssa Veteraanimajan kunnostamisesta Iitin Soutajien kanssa oli varsinainen

voimainponnistus. Kunnostus eteni kuitenkin ripeästi ja alkukesällä uuden ilmeen
saanut maja oli jo asiakkaiden käytössä. Keskusjärjestömme hyväksyi vuosille 2016
– 2021 uuden strategian. Sen kolme painopistealuetta ovat ulkoilu, osallistuminen
ja vaikuttaminen. Kukin jäsenyhdistys pyrkii omien kykyjensä mukaan toimimaan
näiden teemojen mukaan.
Iitin Ladun tulevan vuoden toiminta kulkee kullekin vuodenajalle soveltuvien toi-
mintojen mukaan. Mukaan mahtuvat niin nuoret kuin varttuneemmatkin henkilöt.
Perhekeskisyyttä pyritään lisäämään. Ladun toiminnassa liikunnan lisäksi on muka-
na sosiaalinen puoli, tapahtumat ja retket koetaan mukaviksi hetkiksi. Alkuvuodelle
suunniteltuja yhdessä tapahtumia ovat yhdessä hiihtäen ja yhdessä pyöräillen päi-
vät. Loppuvuodelle on avantouintikauden alkuun suunniteltu yhdessä uiden päivä.
Niin meillä kuin muissakin latuyhdistyksissä ”akkaantuminen ja ukkoontuminen”
koetaan ongelmaksi. Toivomme todella nuorempaa verta riveihimme, yritämme par-
haan kykymme mukaan järjestää heille mielekästä toimintaa.
Näin vuoden lopuksi kiitämme kaikkia jäseniämme ja toivotamme liikunnallista tu-
levaa vuotta! Luonto on paras kuntosali, olipa sitten kyse ruumiillisesta tai henkisestä
kunnosta. Siellä nähdään!

Pekka Ahokas
Iitin Latu ry

Liikunnan kipinän toimitus:
Julkaisija: Iitin Latu ry

Kaksi julkaisua vuodessa, vuosikerta 2016
Sähköposti: iitinlatu@iitinlatu.com
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Talven ja kevään tapahtumakalenteri

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

Suomen Ladun valtakunnallinen tapahtuma
Kymi-Vuoksen latualueen yhdistysten tapahtumia

Joulukuu
Pe 18.12. Pikkujoulu Pukkikankaalla
To 31.12. Uudenvuoden vastaanottajaiset

Tammikuu
Pe 22.1. Kuutamohiihto
Su 24.1. Lumikenkä-/patikkaretki Paistjärvelle
Pe 29.–31.1. Avantouinnin SM-kilpailut Lohjalla
La 23.1.–13.2. Muumien hiihtokoulu

Helmikuu
La 6.2. Angry Birds™ Go Snow Kouvolassa
Su 7.2. Iitin laturetki / Yhdessä-hiihtäen
Pe 19.2. Kuutamohiihto
Su 21.2. Yhdistysten yhteinen talvirieha

Maaliskuu
Su 13.3. Lumikenkäretki Säyhteelle
Ma 18.–19.3. Avantosaunamaraton
Pe 25.3. Kuutamohiihto

Huhtikuu
Pe 22.4. Kuutamohiihto

Toukokuu
To 5.5. Keidaspyöräily
To 12.5. Viikkopyöräily
La 14.5. Yhdessä-pyöräillen
Su 15.5. Kevätretki Aulangolle
To 19.5. Viikkopyöräily
To 26.5. Viikkopyöräily

Kesäkuu
Ke 1.6. Laavuhartaus Pukkikankaalla

3

https://facebook.com/iitinlatu
http://www.suomenlatu.fi/ulkoile/tapahtumat.html
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/avantouinnin-sm-kilpailut.html
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumia/angry-birds-go-snow.html


Ohjelmaa lapsille ja perheille

Muumien hiihtokoulu 23.1.–13.2.

Muumien hiihtokoulu toteutetaan seitsemänä kertana la 23.1., ti 26.1., la 31.1., ti
2.2., la 6.2., ti 9.2. ja la 13.2.. Hiihtokoulu on suunnattu 5–6 -vuotiaille lapsille tar-
joamaan pohjan suksilla liikkumisen aloittamiseksi.
Osallistumismaksu on 10 euroa ja se suoritetaan käteisenä ensimmäisen kerran il-
moittautumisen yhteydessä. Mukaan voidaan ottaa 20 lasta ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.
Ilmoittautumiset ja kyselyt Eeva-Riitta Koivuselle iltaisin puhelimitse 040 588 0753
ti 19.1. mennessä.

Yhdistysten yhteinen talvirieha 21.2.

Talvirieha on järjestetty jo useana vuonna yhdessä Kausalan Yrityksen ja Iitin Py-
rinnön kanssa. Ohjelmassa lieneemäenlaskua, lumikenkäilyä ja muuta reipasta toi-
mintaa. Sää ja lumitilanne määrää pitkälti järjestelyt. Onpa meillä kokemusta talvi-
riehasta sisällä liikuntahallissakin.

Perhekerho keväällä

Toivotusti Perhekerho jatkuu keväällä. Seuraa ilmoittelua WWW-sivuilla.

Mörrin kanssa metsään

Kevättalvella tulemme kokeilemaan koko perheelle tarkoitettuja retkiä lähimaas-
tossa Metsämörri-teemalla. Metsämörri on olento, joka tutustuttaa lapsia luonnon
ihmeellisyyksiin ja luonnossa liikkumiseen. Edelleen kevään edetessä jatkamme
myös perinteisellä 5–6 -vuotiaiden Metsämörrikoululla.
Voit kysyä Metsämörristä Marjo Sartamolta numerosta 040 762 9996 tai
marjo_sartamo@hotmail.com.

Toimintaa kesällä

Torstaisilla viikkopyöräilyillä kierretään taas lähiseutua

Torstaipyöräilyjen matkat ovat viime vuosina olleet 12–35 kilometriä sora- ja as-
falttiteillä. Tulevana kesänä jatketaan samaan tyyliin. Reitteinä on vanhoja tuttuja,
mutta uusiakin yritetään keksiä.
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Kymi-Vuoksen latualueen kesäpäivät Imatralla pe–su 5.–7.8.

Kun Suomen Latu lopetti omat valtakunnalliset leiripäivänsä, päätettiin Kymi-
Vuoksen latualueella alkaa järjestämään niitä oman alueen puitteissa. Ensimmäi-
set niistä pidettiin Kotkan Kuutsalossa, sitten Pyhtään Kaunissaaressa, seuraavat
itärajan tuntumassa Virolahdella ja viime kesäiset Valkealan Orilammella. Pienellä
osallistujamäärällä aloitettiin, mutta viimeiset kolme ovat jo keränneet puolensataa
osallistujaa. Viikonlopun majoitusvaihtoehtoina ovat olleet teltta, mökki- tai hotel-
lihuone.
Vuonna 2015 olimmeOrilammella. Repoveden kansallispuiston läheisyys ja viikon-
loppuun sattunut Kuutinlahden konsertti loivat tilaisuuteen omat puitteensa. Ke-
säpäivien avajaiset pidettiin Elvingin tornilla avajaisfanfaarien soidessa trumpetil-
la sen huipulta. Seuraavana päivänä tutustuttiin Repoveden alueeseen joko pati-
koiden tai vesitse Valkealan kultareitin myötä. Sunnuntaina oli vielä mahdollisuus
kokeilla paikallisen matkailuyrittäjän jättikanootteja.
Kesällä 2016 Kymi-Vuoksen latualueen väki kokoontuu Imatran Lapinkävijöiden
järjestämille kesäpäiville Imatralle Immalanjärven rantamaisemiin. Tapahtuma pi-
detään 5.–7.8. Seuraa tiedottamista WWW-sivuiltamme ja latualueen Facebook-
sivulta facebook.com/kymivuoksenlatualue.
Lähdetään joukolla viettämään elokuun alun viikonloppua!

Repovedellä on hyvät mahdollisuudet nähdä kaakkureita.

Tapahtumien sisältö tarkentuu, ja retkiä ja tapahtumia voi tulla lisää. Kesän ja syksyn
tapahtumista kerrotaan loppukeväällä ilmestyvässä Kipinässä. Seuraa tiedottamista
Iitinseudun seurapalstalla 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 varauk-
sen puhelimella tai sähköpostilla. Retkillemme voit lainata varusteita veloitukset-
ta.

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 2016

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.

6

http://iitinlatu.com/vuokraus
http://www.suomenlatu.fi/lahjaksi
http://www.suomenlatu.fi/hankijasen
http://www.suomenlatu.fi/jasenedut
mailto:sihteeri@iitinlatu.com
mailto:jasenpalvelu@suomenlatu.fi


Iitin Ladun hallitus, toimihenkilöt ja jaosaktiivit kaudella 2016

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

Ulla-Maija Vainio HJ 050 596 6167

Hilkka Äikäs HJ 040 584 7530

Marja Kausalainen HJ, Voimaa vanhuuteen -
ohjelma

050 340 0792

Satu Kytösaho varajäsen, perheliikunta 0500 755 386

Arja Perttola varajäsen 050 302 1470

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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Huomioi uudet saunamaksut
Talvikautena lokakuusta toukokuun loppuunVeteraanimajan sauna on avoinnamaa-
nantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin kello 16–20. Kesäaikana kesäkuun
alusta syyskuun loppuun sauna lämpiää keskiviikkoisin kello 17–21. Saunakortin voi
hankkia Iitin kunnan yhteispalvelupisteestä Monitorista (Rautatienkatu 20). Sauno-
jen pukuhuoneissa on lippaat, joihin voimyösmaksaa kertamaksun.Hinnat ovat:

Aikuiset
Lapset, opiskelijat,

eläkeläiset ja työttömät
Kertamaksu 6 e 5 e

5 × kortti 20 e 15 e
10 × kortti 30 e 25 e
25 × kortti 60 e 50 e
50 × kortti 100 e 90 e
Vuosikortti 150 e 140 e


	Alkusanat
	Talven ja kevään tapahtumakalenteri
	Joulukuu
	Tammikuu
	Helmikuu
	Maaliskuu
	Huhtikuu
	Toukokuu
	Kesäkuu
	Ohjelmaa lapsille ja perheille
	Muumien hiihtokoulu 23.1.–13.2.
	Yhdistysten yhteinen talvirieha 21.2.
	Perhekerho keväällä
	Mörrin kanssa metsään
	Toimintaa kesällä
	Torstaisilla viikkopyöräilyillä kierretään taas lähiseutua
	Kymi-Vuoksen latualueen kesäpäivät Imatralla pe–su 5.–7.8.

	Yhdistyksellä on varusteita vuokrattavana
	Jäsenmaksut vuonna 2016
	Iitin Ladun hallitus, toimihenkilöt ja jaosaktiivit kaudella 2016
	Huomioi uudet saunamaksut

