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iikunnan
kipinä

Hämäläismaisemaa Aulangon näköalatasanteelta

Miten meidän perheestä tuli latulaisia

P

erheemme muutti Kausalaan kuusi vuotta sitten. Iloksemme saimme huomata, että kunnassa toimii useita aktiivisia yhdistyksiä. Heti ensimmäisenä talvena tuli tutuksi myös
Iitin Latu muumihiihtokoulun kautta, johon silloin 6-vuotias Iida osallistui. Hiihdon opit tuntuivat menevän paremmin perille jonkun muun kuin oman äidin opettamana.
Muutaman vuoden ajan Latu tarjosi liikuntaa lauantaisin perheliikunnan muodossa. Mukavassa porukassa oli mukava liikkua ja touhuilla yhdessä. Myöhemmin perheemme on osallistunut mm. ruskaretkeilyyn, avantouintiin, lumikenkäilyyn ja satunnaisesti viikkopyöräilyyn.
Juha on ollut pari kertaa apuohjaajana metsämörrikoulussa — samalla, kun joku omista lapsista on ollut mukana mörrikoululaisena.
Ladun toiminnassa parasta on se, että retkille osallistumisen kynnys on matala, ja toimintaan
voi osallistua oman kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan. Ladun retkien myötä olemme
saaneet hyviä vinkkejä lähialueiden retkikohteista myös omatoimiseen retkeilyyn. Latu tarjoaa monipuolista toimintaa — meidän perheessä Maria on kiinnostunut lähinnä hiihtämisestä
ja pyöräilystä, Juha taas retkeilystä. Lapset on helppo
houkutella mukaan lähes mihin vaan (kunhan muistaa
pakata eväät mukaan)!

Mukavia kesäretkiä toivottaen,
Maria Luoma-aho ja Juha Komulainen

Liikunnan kipinän toimitus:
Julkaisija: Iitin Latu ry
Kaksi julkaisua vuodessa, vuosikerta 2016
Sähköposti: iitinlatu@iitinlatu.com
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Kesän ja syksyn tapahtumakalenteri
Iitin Ladun ja latualueen tapahtumia voit seurata myös Facebookissa
facebook.com/iitinlatu ja facebook.com/kymivuoksenlatualue. Käy
tykkäämässä.
Suomen Ladun valtakunnallinen tapahtuma
Kymi-Vuoksen latualueen yhdistysten tapahtumia

Torstaisilla viikkopyöräilyillä kierretään lähiseutua
Torstaipyöräilyjen matkat ovat viime vuosina olleet 12–35 kilometriä sora- ja asfalttiteillä.
Reitteinä on vanhoja tuttuja, mutta uusiakin yritetään keksiä. Lähdöt ovat torstaisin kello 18
Kausalan torilta. Myös pidempiä pyöräretkiä järjestetään kesän aikana.
Kesäkuu
Su
To

12.6. Melontaretki Vuolenkoskella
30.6. Sääskjärvipyöräily
Elokuu

Pe
La

5.–7.8. Kymi-Vuoksen kesäpäivät Imatralla
27.–28.8. Patikkaretki Linnasaaren kansallispuistossa
Mörrin kanssa metsään

Metsämörri on olento, joka tutustuttaa lapsia luonnon ihmeellisyyksiin ja luonnossa liikkumiseen. Noin 5–6 -vuotiaille suunnattu Metsämörritoiminta jatkuu jälleen syksyllä.
Metsämörristä löytyy tietoa netistä, tai voit kysyä Marjo Sartamolta numerosta 040 762 9996
tai marjo_sartamo@hotmail.com.
Syyskuu
To
La
Pe
La
Su
Su

1.9.
10.9.
16.9.
17.9.
25.9.
25.9.

Veteraanit Veteraanimajalla
Nuorisomessut Ravilinnassa
Kuutamokävely
Nuku yö ulkona
Neljän lammen kävely Kouvolassa
Juustopolku
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Lokakuu
Su
2.10.
La
8.10.
Ti
11.10.
Pe
14.10.

Iitin ruskaretki
Yhdessä Uiden -päivä Veteraanimajalla
Syyskokous
Kuutamokävely

Marraskuu
Pe
11.11. Kuutamokävely
Su
20.11. Patikkaretki Repovedellä
Joulukuu
Pe
16.12. Kuutamohiihto/pikkujoulu
La
31.12. Uudenvuoden vastaanottajaiset
Kymi-Vuoksen latualueen kesäpäivät Imatralla pe–su 5.–7.8.
Suomen Ladun lopetettua omat valtakunnalliset leiripäivänsä, päätettiin Kymi-Vuoksen latualueella järjestää niitä oman alueen puitteissa. Ensimmäiset 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 hotellihuone.
Vuonna 2015 olimme Orilammella. Repoveden kansallispuiston läheisyys ja viikonloppuun
sattunut Kuutinlahden konsertti loivat tilaisuuteen omat puitteensa. Kesäpäivien avajaiset pidettiin Elvingin tornilla avajaisfanfaarien soidessa trumpetilla sen huipulta. Seuraavana päivänä tutustuttiin Repoveden alueeseen joko patikoiden 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 pidetään 5.–7.8. Seuraa tiedottamista latualueen Facebook-sivulta facebook.com/kymivuoksenlatualue ja
WWW-sivuiltamme.
Lähdetään joukolla viettämään elokuun alun viikonloppua!

Tapahtumien sisältö tarkentuu, ja retkiä ja tapahtumia voi tulla lisää. Seuraa tiedottamista
Iitinseudun seurapalstalla ja WWW-sivuillamme.
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Kevätretki Hämeenlinnan Aulangolle
Toukokuun puolivälissä retkeilimme jo vuonna 1930 perustetulla Aulangon luonnonsuojelualueella. Tuo 152 hehtaarin alue kuuluu yhtenä osana Suomen ensimmäiseen kansalliseen kaupunkipuistoon, joka perustettiin vuonna 2001. Myöhemmin niitä on tullut lisää, ja nykyisin
Suomesta löytyy jo kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa.
Retkemme alkoi ajamalla keskelle puistoa
Metsälammen parkkipaikalle. Matkalla sinne näimme jo Aulangon hotellin ja kylpylän. Takavasemmalla pilkisteli Hämeen
linna Vanajaveden toisella puolella. Hotellia vastapäätä seisoi jyhkeä graniittilinna,
ja parkkipaikkamme vieressä oli ihastuttava
puinen paviljonki, minne tietysti ensimmäiseksi piti mennä tutustumaan.
Koska ajoaika Kausalasta Aulangolle kesti reilut puolitoista tuntia, suuntasimme kulkumme ensimmäiseksi kohti retleilymajaa ja mahdollisuutta nuotion tekoon. Hämeenlinnan
Ladun jäseniä oli myös retkeilemässä lähimaastossaan. He olivat sopineet retkeilymajalle Partioaitan kanssa yhteistä ohjelmaa. Samalla mekin saimme olla osallisina tässä retkiruokamaistias ja partioaitan 365 klubin tapahtumassa.
Evästeltyämme suuntasimme Aulankojärven länsirannan tietä kohti karhuluolaa ja näkötornia. Vuonna 1906 Robert Stigell oli tehnyt tuon näyttävän graniittisen karhuperheveistoksen
kallioon koverrettuun luolaan. Samana vuonna kallion päälle oli rakennettu 33 metriä korkea
näkötorni. Reilut kolmesataa graniittista askelmaa erotti karhuluolan ja näkötornin alarapun.
Tornissa raput kulkivat sisäpuolella, ja viimein huipulta avautui hulppea näköala ympäröivään maisemaan. Erityisen hienosti erottuivat heleänvihreät lehtipuut tummista havupuista.
Puolituntinen kului helposti maisemia ihaillessa ja kameralla niitä ikuistettaessa.
Tornista maanpinnalle laskeuduttuamme suunnittelimme kiertää vielä Joutsenlammen, mutta
Metsälammen eteläpään kohdalla alkanut vesisade pisti suunnitelmamme uusiksi. Kipaisimme polkua myöten autoillemme, ja aioimme pysähtyä vielä Joutsenlammen kohdalle puistosta
poistuttaessa. Rapsakka vesisade kuitenkin jatkui, ja päätimme porukalla lähteä kotia kohti.
Vielä pikainen pysähdys Onnentemppelin kohdalle katsomaan rakennusta. Pian olimme takaisin Aulangontiellä ja kotimatkamme kaupungin keskustan läpi alkoi. Pienen matkan ajettuamme ylämäessä tien suunnassa taustapeileistä näkyi horisontissa Aulangon näkötorni.
Pekka Ahokas
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Akumaja ajatuksissamme
Iitin Ladun piirissä on virinnyt keskustelu retkestä pohjoiseen Akumajalle ja patikoinnista
Paistuntureiden erämaassa, ehkä jopa Kevon reitille saakka.
Akumaja sijaitsee Lähellä Karigasniemeä,
jonne Kausalasta on Googlen karttapalvelun mukaan melkein 1200 kilomeriä. Noin
30 kilometriä Tenon jokivartta pohjoiseen
ja olet ylittänyt Akujoen. Autosi joudut jättämään tähän ja jatkamaan jalan jokivartta
n. 3 kilometriä. Pian häämöttääkin uljas piilopirtti jokivarressa. Jo siirtymätaival pohjoiseen on retki sinänsä. Pitkän meno-/paluumatkan takia kannattaa matkaan varata
reilu viikko, viikko Akumajalla ja läheisillä
tuntureilla sekä matkapäivät erikseen. Myös
Kymi-Vuoksen latualueella on suunniteltukeskusteluissa ollut Akumajan retki. Isommalla porukalla matkajärjestelyt ovat monipuolisemmat, mutta matkalaisten kustannukset jakautuvat useammille.
Retkipäivä majatukikohdasta Kevon reitille houkuttaa kartasta tutkien päiväretkelle. Maastomatka verrattua kartalta mitattuna muodostuu monikertaiseksi tunturikurujen rinteitä kavutessa. Majaa lähinnä olevat tutustumispaikat ovat lähitunturit ja Akujoen putous. Tässäkin jotoksessa vierähtää päivä reilusti, jos käytät aikaasi kätkön etsintään Akuvaaralla (Ahkovarri).
Aikaansa voi myös viettää rantasaunan lepposissa löylyissä ja uiden Akujojen virkistävissä
kuohuissa.
Retki antaa kuitenkin hyvää vaihtelua viikottaisille arkiaskareille, olivat ne sitten
palkka- tai talkootyötä. Majojen kesän täyden varaustilanteen johdosta retki toteutunee vasta vuonna 2017, jos sittenkään. Palautetta kiinnostuksesta odotetaan. Majoituskapasiteettia Akumajan alueen kahdessa
majoitusrakennuksessa on yhteensä noin 18
henkilölle, siispä useammankin yhdistyksen
väkeä mahtuu tutustumaan toisiinsa ja paikalliseen erämaaluontoon.

Erkki, perustalkoolainen, ei ihan vielä Lapin hullu.
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Vuokraa tai lainaa retkivarusteita

Vuokrausasioita voit kysyä Sepolta, Pekalta tai muilta hallituksen jäseniltä. Vuokraustilanteen
voit tarkastaa myös netistä iitinlatu.com/vuokraus ja tehdä varauksen puhelimella tai
sähköpostilla. Retkillemme voit lainata varusteita veloituksetta.
Lumikengät
Retkiluistimet
Kävelysauvoja
Pumppusauvat
Kanootti (inkkari)
Trangia-retkikeitin
Rinkkoja
Teltta
Nokipannuja
Pyörälaukku

aikuisten 8 paria
lasten 5 paria
2 paria + naskalit
useita pareja
1 pari
1 kpl
1 kpl
2 kpl (65 ja 85 litraa)
1 kpl
vesi/kahvi yhteensä 5 kpl
1 kpl
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5 e / vrk / pari
3 e / vrk / pari
5 e / vrk / pari
lainaksi tapahtumissamme
5 e / vko
5 e / vrk
lainaksi
10 e / vkl, 15 e / vko
10 e / vkl, 15 e / vko
kahvipaketti
5 e / vkl, 10 e / vko

Aktiivista kesää kaikille liikkujille

