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Saariselän kaamosmaiseman on kuvannut Lassi Seppälä.  
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LATUALUEEN YHTEISELOSTA 

 

Vuoden 2009 elokuussa aloitimme Kouvolan seudun 

latuyhdistysten yhteistyön. Vietimme keskusteluiltaa Kouvolan 

Ladun Latupirtillä alueemme yhteistyömahdollisuuksista. 

Siellä tuotiin esille koulutusyhteistyö, matkat 

yhteiskyydityksellä eri tapahtumiin, edunvalvonta ja 

vaikuttaminen ulkoilureitteihin ja kunnan tukeen. 

Toinen tilaisuus oli Kuusaan Ladun Anhavan majalla 

lokakuussa. Siellä keskustelimme tiiviisti koulutusyhteistyöstä, 

mutta päätöksiä ei vielä tehty.  Helmikuun 13. päivä 2010 Iitin 

Ladun toimiessa isäntänä on mahdollisuus lyödä lukkoon uusia 

yhteistyömahdollisuuksia. 

 

Jo lokakuussa 2009 toteutui yhteiskuljetus linja-autolla SL:n 

syysliittokokoukseen Ouluun. Mukana oli kyytiläisiä 

yhdeksästä eri latuyhdistyksestä, ja matka antoi 

mahdollisuuden keskustella latuyhdistyksensä asioista ja saada 

myös uusia ideoita muilta. 

 

Jos iskee halu lähteä Lappiin, voi alueemme latuyhdistysten 

kyytejä käyttää hyväkseen. Siinä tutustuu uusiin ihmisiin ja saa 

erilaista näkökulmaa omankin yhdistyksen toimintaan. Tule 

siis rohkeasti mukaan. 

 

Metsämörriohjaajakoulutusta on luvassa Haminassa ja 

hiihdonohjaajakoulutusta omalle alueelle on luvassa ensi 

vuonna ainakin Myllykoskella ja Imatralla. Sinne kannattaa 

ilmoittautua jo nyt. 
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Ensi vuonnakin on luvassa yhteistyötä. Päätimme Oulussa 

syysliittokokouksen aluepalaverissa, että järjestämme 

yhteiskyydityksen alueeltamme Suomussalmelle leiripäiville 

heinäkuussa 2010. Sinne voi jo nyt ilmoittautua 

allekirjoittaneelle. 

 

Yksittäistä yhteiseloa on tämäkin: jäsenenä voi olla myös 

muissa latuyhdistyksissä. Kannattaa siis mennä muiden 

latuyhdistysten tapahtumiin, retkiin tms. kuten minäkin olen 

tehnyt. Se avartaa mieltä ja antaa uusia ideoita sekä uusia 

ystäviä. 

 

Kuka olisi uskonut, että minä enempi retkeilijä, hiihtäjä ja 

pyöräilijä olen kokeillut melontaa, lumikenkäilyä ja nyt 

eksynyt geokätkennänkin pyörteisiin. 

 

Ja kaiken lisäksi nyt aloitan sihteerinä Iitin Ladussa. Saa nähdä 

mitä vuosi tuo tullessaan. 

 

Mukavaa alkavaa vuotta ja liikunnan riemuja Iitin Ladun 

mainioissa kuutamoisissa hiihdoissa, avannon kuohuissa, latu- 

ja pyöräilyretkissä sekä geokätkennässä. 

 

Tervetuloa reippailemaan!   

 

Tuula 
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Talven ja kevään tapahtumia 

 

Tapahtumat alkavat Lumikenkä-retkellä Säyhteen 

Inkerinniemeen Kymijoen 

länsirannalle sunnuntaina 17.1. 

Lähtö torilta kimppakyydeillä klo 

9:00. Ilmoittautumiset Pekalle 15.1. 

mennessä p. 0400 492088. 

 

Hiihtäjille on omaehtoisen liikunnan lisäksi runsaasti ohjattuja 

tapahtumia.  

 

Kuutamohiihdot ovat 

perjantaisin seuraavasti: 

29.1., Pukkikankaalle 

26.2., Tiltunkololle Urajärven 

Pukkisaareen ja  

26.3.  Pukkikankaalle, jonne lähtö 

tapahtuu Ravilinnasta klo 19:00. Tiltunkololle lähtö on 

Urajärven uimarannalta. Perillä odottaa nokipannukahvit.  

 

Mielakan ulkoilukeskukseen hiihdon ja laskettelun pariin 

matkataan sunnuntaina 31. tammikuuta. Kimppakyydit 

Kausalasta klo 09:30. Ilmoittautumiset Sepolle 29.1. mennessä 

p. 040 5048831. 

 

Iitin Laturetki hiihdetään sunnuntaina 21. helmikuuta 

 

Repovedellä on Elämyspäivät 5. – 7. 3.  Kimppakuljetus 

Kausalasta Repovedelle järjestetään lauantaina 6.3. klo 8:00. 

Ilmoittautumiset Tuulalle 4.3. mennessä p 040 7181642.  
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Muumihiihtokoulu Myllytöyryn 

hiihtomajalla alkaa tiistaina 26.1. jatkuen to 

28.1., la 30.1., ti 2.2., to 4.2. la 6.2., ti 9.2. ja 

päättyy to 11.2. Tiistaisin ja torstaisin 

alkamisaika on klo 18:00 ja lauantaisin klo 

15:00. Muumihiihtokouluun tapahtuu 

ilmoittautuminen ensimmäisellä kerralla 

paikan päällä.  Hiihtokoulu on tarkoitettu 5-

6 vuotiaille lapsille.  Tiedustelut Eilalle p. 040 7366116.     

 

 

 

Kevään Metsämörrikoulu alkaa tiistaina 

4.5. ja jatkuu to 6.5., ti 11.5., ti 18.5., to 

20.5. ja ti 25.5. Koulutus pidetään 

Myllytöyryn hiihtomajalla klo 18:00 alkaen. 

Ilmoittautumiset metsämörrikouluun 

tapahtuvat ensimmäisellä kerralla. 

Tiedustelut Niinalle p. 0500 455147.    

 

 

Maaliskuun 20. päivänä lauantaina iittiläiset kutsuvat taas 

naapuriyhdistysten ”Hile-siskot ja veikot” pian perinteeksi 

muodostuvaan avantouintipäivään Veteraanimajalle. 

Saunominen, uiminen ja makkaranpaisto alkavat klo 12. 

Ilmoittautumiset Tuulalle 15.3. mennessä p. 040 7181642    

 

 

Kuutamohiihdot muuttuvat kuutamokävelyiksi 

perjantaina 30. huhtikuuta Vappusimojen 

merkeissä.  
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Kesän pyöräilykausi alkaa helatorstaina 

13. toukokuuta Urajärvi-pyöräilyllä. 

 

Viikkopyöräilyt alkavat perjantaina 

28.5., jolloin kohteena on Marjokankaan 

louhos. Pyöräilyt jatkuvat viikoittain torstaisin 

läpi kesän, kohteista voit lukea seurapalstalta ja kotisivulta.  

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on 24.3.  

Veteraanimajalla klo 19. Jäsenistön toivotaan osallistuvan 

runsaslukuisesti kokoukseen. Kokouksessa käsitellään vuoden 

2009 tilinpäätös ja toimintakertomus.  

 

Pukkikankaan perinteisiä kevättapahtumia ovat myös: 

 

• Kevätlaulajaiset toukokuussa (tarkentuu keväällä) 

• Kesähartaus kesäkuun alussa (tarkentuu keväällä) 

 

 

Kesäkuun alkupuolella järjestetään viikonloppuretki (la-su) 

Ulko-Tammioon. Majoitus tapahtuu teltoissa. Tarkempi 

matka-ajankohta ilmoitetaan keväällä seurapalstalla ja 

kotisivulla. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Pekalle p. 0400 

492088 

 

Kesällä on Suomen Ladun Leiripäivät Suomussalmella 2. – 

4. heinäkuuta. Kymenlaakson alueelta suunnitellaan 

yhteiskuljetusta. Leiripäivistä voit lukea lisää keväällä 

ilmestyvistä Latu ja Polku – lehdestä. Tuulalle voi ilmoittautua  

p. 040 7181642 mielellään kesäkuun alkuun mennessä. 
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Iitin Latu ry:n hallitus, toimihenkilöt ja jaostojen toimijat:  

 

Hallituksen jäsenet: 
 

Seppo Arola   puheenjohtaja p. 040 5048831 

  

Pertti Kaarnakoski jäsen / avantouinti  

  p. 0400 875879 

 

Eila Kiili  jäsen / muumihiihtokouluvastaava 

  p. 040 7366116 

 

Johanna Kälviä  jäsen 

 

Aija Lehtinen  varapuheenjohtaja p. 040 5473 733

   

 

Niina Malassu  jäsen / metsämörrikouluvastaava 

  p. 0500 455147   

 

Maritta Saarenpää jäsen p. 0400 638277 

 

Marja Ahonen  varajäsen  p. 0400 610224 

 

Marja Kausalainen varajäsen p. 050 3400792 

 

Toimihenkilöt: 

 

Tuula Forström  sihteeri p 040 7181642   

  s-posti: sihteeri@iitinlatu.com 

 

Erkki Haapalahti taloudenhoitaja p. 040 7157600 

  s-posti: erkki.haapalahti@elisanet.fi  

Avantouintijaos: 
 

Auvo Vepsä  p. 050 3544831 

 

Retkeilyjaos: 
 

Pekka Ahokas  p. 0400 492088  
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Yhdistyksellä on varusteita jäsenistön vuokrattavissa 

seuraavasti :  

 

• Lumikengät 4 paria 5 € /vrk /pari 

• Retkiluistimet 2 paria 5 € /vrk /pari 

• Kävelysauvoja useita pareja  

• Kanootti (inkkari) 1 kpl 5 € / vrk  

• Retkikeitin, Trangia 1 kpl 

• Teltta  1 kpl 10 €/vkl, 15€/vko 

 

Vuokrausasioita voit kysyä Sepolta, Pekalta tai muilta 

hallituksen jäseniltä.   

 

Harrastajakysely 

 

Yhdistys järjestää harrastajakyselyn kuluvan talven aikana 

tavoitteena saada ohjaavaa palautetta jo tämän vuoden 

toiminnan kehittämiseksi. Kyselylomakkeita ja 

vastauslaatikoita on kirjastossa, Monitorissa, K-marketissa, S-

Marketissa ja Urheiluliikkeessä. Lisäksi Pukkikankaalla on 

palautelaatikko, johon voit laittaa myös yleistä vapaamuotoista 

palautetta retkeily- ja ulkoiluasioista. Palauta oheinen kysely 

ko. laatikoihin. Kysely tullaan laittamaan myös kotisivuille, 

voit vastata siihen myös sitä kautta. 

 

Suomen Latu on uudistamassa jäsenrekisteriä niin myös Iitin 

Latu. Tarkista perhejäsenyys. Varmista lapsillesi kaikki jäsen-

palvelut mm. oman yhdistyksen jäsentiedote ja Latu ja Polku –

lehti. Vaihda kotoa pois kasvaneiden perhejäsenyys ykkös-

jäsenyydeksi ilmoittamalla siitä yhdistykselle.  

 

Lähettämällä sähköpostiosoitteesi meille osoitteeseen: 

iitinlatu@iitinlatu.com saat Kipinän jatkossa sähköisenä. 
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Sydämelliset Onnittelut kaikille vuonna 

2010 merkkipäiväänsä viettäville 

latulaisille!  

   

 

 

 

Jos haluat yllättää juhlavieraasi viemällä heidät kahville 

lähiluontoon, niin Pukkikankaan pihapiiri antaa siihen oivat 

puitteet. 

 

 

 
 

Pukkikankaan laavu odottaa vieraita kesäauringossa.
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Vuosi 2009 on ollut osin talkootyön täyttämä. 

 

Pukkikankaalle on syksyn aikana valaistu ulkoilureitti. 

Työssä ovat olleet Iitin kunnan vapaa-aikatoimen väki sekä 

talkoolaisina Ladun, Pyrinnön ja Yrityksen aktiiveja. 

 

Työ eteni vaiheittain tolppien pystytyksestä, tolppien 

harusvaijerien ja valaisimien kiinnittämiseen. 

Sähköammattilaisille jäi vain sähkökaapelin vetäminen ja 

valaisimien kytkeminen. Valaistusprojektin suunnittelutyön 

teki Iitin Ladun perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja 

Juha Laitinen.  

 

Talkootyön runsas osuus vähensi huomattavasti kustannuksia 

ja mahdollisti valaistuksen vetämisen Pukkikankaalle saakka.  

 

Valot syttyivät reitille noin viikkoa ennen Joulua lumen jo 

valaistessa myös maisemaa. 

 

 

 
Valaistun reitin ensilumen kuvat ovat Pukkikankaan suoralta ja 

paluureitiltä läheltä Toittilantietä. 
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Veteraanimajan avanto sai uuden sulatuslaitteiston. Idean 

iittiläiset kävivät viime talvena ”lainaamassa” Sippolasta. 

 

Rakentamistyön tekivät Jorma Ahonen ja Pertti Kaarnakoski. 

Laitteisto on osoittanut hyvin käytettävyytensä tämän talven 

yli 20 asteen paukkuvissa pakkasissa.  
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Tapahtumakalenteritiivistelmä tammi-heinäkuulle 

 
Tammikuu: 

17.1. sunnuntai, Lumikenkäkävely 

26.1. tiistai, Muumihiihtokoulu alkaa 

29.1. perjantai, Kuutamohiihto Pukkikankaalle 

31.1. sunnuntai, hiihto- ja lasketteluretki Mielakkaan 

 

Helmikuu: 

21.2. sunnuntai, Iitin Laturetki 

26.2. perjantai, kuutamohiihto Tiltunkololle Pukkisaareen 

27.-28.2. la/su, Kuusankosken Laturetki  

28.2. sunnuntai, Jaalan laturetki 

 

Maaliskuu: 

20.3. lauantai, avantouintipäivä Veteraanimajalla 

24.3. keskiviikko, yhdistyksen kevätkokous Veteraanimajalla 

26.3. perjantai, kuutamohiihto Pukkikankaalle 

 

Huhtikuu: 

30.4. perjantai, kuutamokävely/Vappua Pukkikankaalla 

 

Toukokuu: 

4.5. tiistaina, Metsämörrikoulu alkaa 

13.5. Helatorstai, Urajärvi-pyöräily 

xx.5.  Kevätlaulajaiset Pukkikankaalla 

28.5. perjantai, viikkopyöräily Marjokankaalle 

 

Kesäkuu: 

xx.6. lauantai-sunnuntai, Ulko-Tammion retki 

xx.6. kevät/kesähartaus Pukkikankaalla 

xx.6. viikkopyöräilyjä  

 

Heinäkuu: 

2.-4.7. Suomen Ladun Leiripäivät Suomussalmella 

xx.7. viikkopyöräilyjä  

 

YYHHDDEESSSSÄÄ  UULLOOSS  


