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Maritta Saarenpää kuvasi kesäillan pyöräilijät vuonna 2009.  
Otammeko opiksi tästä?  

IITIN LATU RY JÄSENTIEDOTE 2/2010 

www.iitinlatu.com  

 
    

Retkimuistoja Iitin Ladun alkuvuosilta  
 
Keväinen hiihtoretki Repovedelle  
  
Iitin Ladun toimintaan on alkuvuosista alkaen kuulunut retkeily niin kesällä 
kuin talvellakin. Muistelen tässä erästä, ehkä mieleenpainuvinta talvista 
päiväretkeä Repoveden maisemissa. 1980 – 1990 – luvun taitteessa. 
Kevät oli ehtinyt jo melko pitkälle kun innokkaat latulaiset Huovilaisen 
Ritva, Korpelan Seppo ja Laitisen Juha pakkailivat suksia ja eväsreppuja 
autoon aamuvarhaisella suunnatakseen kohti Kuutinkanavaa Repovedelle. 
Silloin ei vielä ollut Repoveden Kansallispuistosta mitään tietoa, mutta 
lähtijöillä oli alueelta tuolloin jo retkikokemusta niin kesä- kuin 
talviretkistäkin. 
Kuutinkanavan parkkialueelta retki suuntautui hiihtäen Tervajärven rantoja 
seuraillen Lojukosken suuntaan, josta oli tarkoitus hiihtää edelleen 
Kirnuhuokon suuntaan. Kevätaurinko oli ehtinyt jo sulattaa osin 
rantapenkkoja suliksi. Yöllä satanut lumi oli yhdessä yöpakkasen kanssa 
tehnyt hyvän hiihtokelin edetä jäätä pitkin. 
Lähestyttäessä Lojukoskea, jossa oli tarkoitus pitää ruokailutauko, 
oikaisimme pienen lahdelman poikki ja silloin se tapahtui. Sepon mennessä 
edeltä ja ollessa jo lähes rannassa Juhan alla jää vajosi ja hetkessä Juha oli 
avannossa, tietysti sukset jalassa ja reppu selässä. Rantaan matkaa n. 12 m, 
alla virtaava vesi ja syvyyttä n. 3,5 m. Retkiryhmässä syntyi hätääntynyt 
tilanne, Seppo oli kuivalla maalla, Ritva oli Juhan takana jäällä.  

Juha näki avannosta, kuinka jää 
painui Ritvan alla, jolla oli valtava 
hätä auttaa avannossa olevaa. Juhan 
varoituksista huolimatta Ritva yritti 
jäältä auttaa Juhaa sillä 
seuraamuksella, että jää petti myös 
Ritvan alta ja hän joutui myös 
veden varaan, mutta oli eri 
avannossa kuin Juha.  
Nyt hyvät neuvot olivat tarpeen. 

Suksia ei ollut mahdollisuutta saada siteistä irti avannossa, virtaava vesi piti 
siitä huolen ja märästä jäästä ei saanut minkäänlaista otetta.  Repusta oli 
apua, sillä se selvästi kannatti avannossa olijaa. Seppo oli tosi hätääntynyt 
maalla, miten hän voi auttaa vedenvaraan joutuneet retkitoverit kuivalle 
maalle. Kirveskin oli Juhan repussa. Maassa oli majavan kaatamia puita,  
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mutta ne olivat kovasti jäätyneet maahan, eikä niistä ollut apua. Meni 
hetken aikaan, ehkä n. 4-5 min. ennen kun yhteistuumin hoksattiin jatkaa 
sauvoista ketju joka ylettyi Juhalle jolloin siitä kiinni pitäen oli 
mahdollisuus irrottaa sukset jalasta ja edelleen päästä ponnistamaan pois 
avannosta. Ritva saatiin jo sitten kahteen mieheen samalla kaavalla kuiville. 
Kun retkiryhmä oli kuivilla, niin pikaisesti tehtiin tulet ja kuivateltiin. 
Vaatteen kierrettiin kuiviksi. Ainoa kuiva varavaate oli Juhan villapaita, 
joka oli repussa ja nyt se lämmitti Ritvaa. Ennen takaisin autolle lähtöä piti 
etsiä vielä Juhan sukset avannosta, jotka olivat jääneet jään alle. No, 
suksetkin löytyivät ja ei muuta kuin hiihtäen takaisin n. 3 km:n matka n. -5 
C asteen keväisen tuulen saattelemana kohti kuutinlahden parkkipaikkaa, 
jossa auto odotti. 
 
Jälkeenpäin, kun arvioi tilannetta, niin me hiihdettiin käytännössä sulaan 
paikkaan, jossa yöpakkasen ansiosta oli ohut jääpeite virtaavan veden 
kantena, jonka vielä yöllinen lumisade oli naamioinut valkoiseksi 
jääkanneksi. 
 
Retkiryhmä pystyi vakavasta tilanteesta huolimatta, säilyttämään 
harkintakykynsä ja toimimaan nopeasti ja järkevästi, mikä edesauttoi 
tilanteesta selviämistä. Seppo koki tämän tapahtuman vähintään yhtä 
järkyttävänä, kuin me avannossa olleet, joiden pelastumisessa hänen 
toimintansa oli ratkaiseva ja siitä me olemme Sepolle kiitollisia..  
Seikkailu päättyi kuitenkin onnellisesti, mutta ainekset todelliseen 
katastrofiin oli olemassa. 
 
Tämän kokemuksen jälkeen ymmärtää, miksi jäänaskalit kannattaa pitää 
aina kaulalla, kun liikkuu jäällä. 
 
Turvallisin retkiterveisin  
Juha Laitinen 
 
Juha on ollut Iitin Ladun pitkäaikainen puheenjohtaja 90-luvulla. 
Oheisen kertomuksen kuva (P. Ahokas) on pakkastalvelta 2010, joka 
kertoo Repoveden salmien olevan sulina kovinakin talvina. 
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Kesän ja syksyn tapahtumakalenteri 
 
Viikkopyöräilyt jatkuvat kesällä torstaisin. Lähtö on Kausalan 
torilta klo 18:00. Matkojen ajoajaksi tulee n. 2 – 3 tuntia 
taukoineen. Matkan varrelta voi myös tulla mukaan. Kesän 
viimeinen viikko-pyöräily on 26.8. Pukkikankaan kuutamo-
kahveille ja runoiltaan. Seuraa reiteistä ilmoittelua 
Iitinseudussa ja kotisivuilla sekä ennakkoon tiedotteen 
kalenteritiivistelmästä. 
  
Heinäkuussa on Suomen Ladun Leiripäivät Suomussalmella 
2. – 4. heinäkuuta. 
 
Lauantaina 10.7. on Iitin Ladun kesäinen melontaretki  
Kymijoen maisemissa Vuolenkoskella. Pikaiset 
ennakkoilmoittautumiset ja tiedustelut 3.7. mennessä Pekalle 
p.  0400 492088. 

                                                                                                         
  

Melontamaisemia keväiseltä Kolovedeltä 
 
 
Lauantaina heinäkuun 17. päivänä on Kirkkovenesoutu 
Pappilanrannasta klo 13. Ennakkoilmoittautumiset Sepolle 9.7. 
mennessä p. 040 5048831.  
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Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 30.7 – 1.8. pe-su on 
viikonloppuretki Jaalan Kaajärvelle, Kuusaan Ladun 
Laturantaan koko perheellä. Ennakkoilmoittautumiset ja 
tiedustelut Aijalle 24.7. mennessä p. 040 5473 733 
 
Elokuun perinteinen perheretki on 21.8. – 22.8. la - su 
Isojärven kansallispuistoon, tiedustelut Pekalle p. 0400 
492088.   
 
Lauantaina 28.8. on Suomen Ladun Perhis-ohjaajakoulutus 
Kausalan Ravilinnassa klo 9-16. Ennakkoilmoittautumiset 
Aijalle 9.8. mennessä p. 040 5473 733.   
 
Syyskuussa sauvakävellään 5.9. klo 13:00, jolloin lähtö on 
Maatilatorilta. 
 
Syyskuun 7. päivä alkaa myös Metsämörrikoulu, joka jatkuu 
siitä tiistaisin ja torstaisin 9.9, 14.9, 17.9., 21.9, ja 24.9.. 
 
Veteraanit ovat latulaisten vieraina Pukkikankaalla 9.9. klo 
13:00.  
 
Sauvakävelylle 18.9., lähdetään hiihtomajalta klo 16:00. 
 
Syksyn ensimmäinen kuutamokävely Pukkikankaalle on 
perjantaina 24.9. Lähtö tapahtuu Ravilinnan pukukopilta klo 
19:00 sauvakävelyn merkeissä. 
 
Iitin ruskaretki on sunnuntaina lokakuun 3. päivä. Ryhmälähtö 
on Ravilinnan pukukopilta klo 9:00. Pukkikankaalla on 
palvelupiste klo 9-13 välisenä aikana. 
 
Lokakuun kuutamokävely Pukkikankaalle on 22.10.  
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Iitin Latu ry:n syyskokous on tiistaina 10.11.  
 
Marraskuun kuutamokävely Pukkikankaalle on 19.10.  
 
Latulaisten pikkujoulu on 3.12. Myllytöyryn hiihtomajalla. 
 
Joulukuun kuutamokävely/-hiihto Pukkikankaalle on 17.12.   
 
Perinteiset Uudenvuoden vastaanotto on Pukkikankaalla 31.12. 
klo 23:00 alkaen. 
 
 
Tapahtumakalenteriin mahdollisesti tulevista muutoksista ja 
tarkennuksista voit lukea Iitinseudun seurapalstalta ja 
yhdistyksen kotisivuilta. 
 
 
Suomen Ladun kevätliittokokouksen kuulumiset: 
 
Suomen Latu korottaa jäsenistöltä perittävän jäsenmaksun 
maksuosuuttaan vuodeksi 2011. 
Suomen latu määritti myös uuden jäsenmaksuluokan yhteisö-
henkilöjäsen, henkilö jossakin työ tai vastaavassa yhteisössä, 
jolta perittävä jäsenmaksu on 25 € / henkilö.  
 
Iitin Ladun/Suomen Ladun yksittäinen henkilöjäsenmaksu on 
ollut 18 € vuonna 2010.  
 
Kun paikallisyhdistyksen maksuosuus pienenee, on Iitin Ladun 
myös harkittavaa jäsenistöltä perittävän jäsenmaksun pikaista 
korotusta.  Asiasta päätetään Iitin Ladun osalta marraskuussa 
syyskokouksessa.  
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Kutsu 
 

Iitin Latu ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen, 
joka pidetään tiistaina 10.11. klo 19:00 Nordea pankin 

kokoustiloissa. Kahvitarjoilu klo 18:30. Tervetuloa 
 

Kokouksen avaus 
 

Kokouksen järjestäytyminen 
 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 

Jäsenmaksut vuodelle 2011 
 

Päätetään hallituksen jäsenille, tilintarkastajille ja 
toimihenkilöille maksettavista palkkioista 

 
Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenmäärä 

 
Todetaan puheenjohtajuuden jatkuminen 

 
Valitaan hallituksen uudet jäsenet ja todetaan erovuoroiset 

 
Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisemisesta 

  
Muut esille tulevat asiat 

 
Kokouksen päättäminen                                                                     
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Iitin Latu ry:n hallitus, toimihenkilöt ja jaostoje n 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 7 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.  Vuokraustilanteen voit tarkastaa myös 
netistä ja tehdä varauksen sähköpostilla. 
 
Harrastajakyselyn vastauksien yhteenveto: 
 
Järjestimme laatikkokyselyn vuoden alussa kaupoissa, 
kirjastossa ja kunnanvirastolla. Kyselimme mistä 
ulkoliikuntamuodosta kuntalaiset ovat kiinnostuneita.  Saimme 
41 vastausta ja n. 70 % oli uusilta vastaajilta.  
 
Useissa vastauksissa oli, ettei tunne Iitin Ladun toimintaa, 
joten valaisimme sitä hiukan ”Posti toi -osiossa” Iitinseudussa.  
Kerroimme siinä mitä Iitin Latu pitää sisällään, montako 
vuotta toiminut liikuttajana ja mitä kaikkea liikuntamuotoja ja 
retkiä järjestämme, siis Latu on paljon muutakin kuin 
hiihtämistä. 
 
Kiinnostusta vastanneilla oli edelleen tuttuihin perinteisiin 
lajeihin ja retkiin. Sauvakävely, pyöräily, lumikenkäkävely, 
retkiluistelu, uinti luonnonvesissä, kuutamokävely ja –hiihto,   
melonta, soutu ym. ja uusista lajeista geokätköily ja 
perheliikunta saivat paljon kannatusta. 
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Geokätköilyä harrastamme pienissä porukoissa ja näistä emme 
ilmoita seurapalstalla, jos teillä on kiinnostusta lähteä mukaan 
ottakaa pikaisesti yhteyttä Aija Lehtiseen miel. vaikka 
tekstiviestillä puh. 040 -5473 733. 
 
Perheliikuntaa pyrimme syksyn tullen järjestämään 
säännöllisemmin, ohjaajat vain on vielä kouluttamatta keväällä 
peruuntuneen koulutuksen vuoksi. 
 
Olemme itse järjestämässä Suomen Ladun kanssa perhis-
ohjaajakoulutusta tänne Iittiin Ravilinnaan 28.8. Toivomme 
saavamme myös naapuriyhdistyksistä kiinnostuneita mukaan 
koulutukseen, jotta koulutus toteutuu.  Mukaan otetaan kaikki 
vapaaehtoiset. 
 
Perinteiset perheretket, pyörä-, hiihto-, ja ruskaretket 
kiinnostivat myös vastanneita. Niitähän ohjelmastamme 
löytyy. Pitempikestoista pyöräretkeä oli toivottu myös, mutta 
näyttää siltä, ettei sitä saada mahtumaan tämän kesän 
ohjelmistoon.  
 
Oli toivottu myös hidastempoisempaa liikuntaa pyörällä ja 
kävellen iäkkäämmille ja sairauksia omaaville liikkujille, tähän 
vastasimme, että jokainen retki on kaikille avoin ja ketään ei 
jätetä. Jokainen liikkuu vointinsa ja kuntonsa mukaan. Vetäjät 
huolehtivat, että kaikki pysyvät mukana. 
 
Yhdessä on tämän vuoden teema Suomen Ladussa, siis myös 
Iitin ladussa. Tervetuloa liikkumaan ulos yhdessä. 
 
Aija Lehtinen 
tuleva perhisohjaaja 
ja hurahtanut aktiivi 
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Avantouintisauna Veteraanimajalla on siirtynyt kesäaikaan. 
Sauna on lämpimänä keskiviikkona klo 17 - 21. Talvikauteen 
palaamme jälleen lokakuun alussa. Saunojien määrä on 
kuluvan vuoden aikana kiitettävästi lisääntynyt. Toivottavasti 
näemme edelleen uusia innokkaita harrastajia loppuvuodesta. 

 
 
 
Avanto-
uimareiden 
kaveri, lokki 
pesii puussa 
Veteraani-
majalla.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tapahtumakalenteritiivistelmä heinä-joulukuulle 
 
Heinäkuu: 
 
1.7. Viikkopyöräily; Hiisiöi  
2.-4.7. Suomen Ladun Leiripäivät Suomussalmella 
8.7. Viikkopyöräily; Kuukson suunta 
10.7. Melontaretki Vuolenkoskella 
15.7. Viikkopyöräily; Kymentaka - Lapinkulma 
17.7. Kirkkovenesoutu Pappilanrannassa 
22.7. Viikkopyöräily; Haapakimola - Sääskjärvi 
29.7. Viikkopyöräily; Lyöttilä/kylänmäki 
30.7. – 1.8. Viikonloppuretki Jaalaan Kaajärvelle 
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Elokuu: 
 
5.8. Viikkopyöräily; Saarainen – Rajamaa- Tillola 
12.8. Viikkopyöräily; Perheniemi 
19.8. Viikkopyöräily; Lyöttilä – Anhavainen - Toittila 
21.8.- 22.8. Perheretki Isojärven kansallispuistoon 
26.8. Viikkopyöräily; Pukkikangas, runoilta 
28.8. Perhisohjaajakurssi Ravilinnassa  
 
Syyskuu: 
 
5.9. Sauvakävelytapahtuma Maatilatorilta klo 13 
9.9. Veteraanit Pukkikankaalla klo 13:00 
18.9. Sauvakävelyä klo 16 hiihtomajalta 
24.9. Kuutamokävely Pukkikankaalle sauvakävelynä 
 
 
Lokakuu: 
  
3.10. Iitin ruskaretki Pukkikankaalle 
22.10. Kuutamokävely Pukkikankaalle 
 
 
Marraskuu: 
 
10.11. Iitin Latu ry:n syyskokous 
22.11. Kuutamokävely Pukkikankaalle 
 
 
Joulukuu: 
 
3.11. Latulaisten pikkujoulu hiihtomajalla 
17.12. Kuutamohiihto-/kävely Pukkikankaalle 
31.12. Uudenvuoden vastaanotto Pukkikankaalla 
 
 
 

YYHHDDEESSSSÄÄ    


