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Hyvät Iitin Ladun jäsenet, 
 
Tämä vuosi alkoi upean juhlallisesti. Helmikuussa saimme 
vastaanottaa vuoden 2010 Iitin Liikuttaja -palkinnon. Toukokuussa 
Suomen Latu palkitsi meidät sauvakävelyletkaennätyksestä alle 400 
jäsenen yhdistyksissä. Letkassamme oli mukana hienosti peräti 80 
sauvojaa. Kiitos kaikille. Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. 
Suomen Ladun teema YHDESSÄ toteutuu Iitissä hyvin. 
 
On todella hienoa olla näin aktiivisen yhdistyksen jäsen ja 
puheenjohtaja. Mukavaa on ollut huomata, kuinka innokkaita 
iittiläiset ovat liikkumaan ja osallistumaan retkille, Muumi- ja 
Mörrikouluihin ja muihin tapahtumiin. Olemme saaneet myös joukon 
uusia jäseniä, toivotankin Teidät tässä lämpimästi tervetulleeksi. 
 
Läpi kesän jatkuville viikkopyöräilyille ovat kaikki tervetulleita 
nauttimaan kesäkeleistä tai vaikkapa kerryttämään Kilometrikisassa 
2011 joukkueellemme kilometrejä, kisasta voit lukea lisää 
tuonnempana.  
 
Retkillä ja talviuinneilla tavataan. 
 
- Sepe -                                                         
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Syyskauden tapahtumakalenteri on muotoutunut seuraavan sisältöiseksi 
 
Heinäkuu: 
 
1. – 3. 7. Suomen Ladun Leiripäivät järjestetään tänä vuonna Vantaan Hakunilassa. 
 
7.7. torstaina viikkopyöräillään Tapolan Perolahteen. Lähtö on Kausalan torilta klo 
18:00. Reitin pituus on 30 km. 
 
10.7. sunnuntaina on melontaretki Kymijokea pitkin Vuolenkoskelta Sitikkalaan, 
ilmoittautumiset Pekalle 6.7. mennessä p. 0400 - 492088.  
 
14.7. viikkopyöräillään Sääskjärven ympäri. Matkaa kertyy noin 35 km. Lähtö on 
torilta klo 18:00. 
 
21.7. viikkopyöräillään Kauramaa-Kymentaka-Kirkonkylä reitillä matkan ollessa 
29 km. Lähtö on torilta klo 18:00. 
 
28.7. viikkopyöräillään Karralan luontopolun laavulle. Matkaa on 34 km. Lähtö on 
torilta klo 18:00. 
 
 
Elokuu: 
 
4.8. viikkopyöräillään Lyöttilän Kylänmäelle. Matkaa kertyy 27 km. Lähtö on 
torilta klo 18:00. 
 
11.8. viikkopyöräillään Hiisiö – Kuninkaantie – Perheniemi -reitti. Matka on 31 
km. Lähtö on torilta klo 18:00. 
 
18.8. on viikkopyöräily reitillä Saaranen – Rajamaa. Matkan pituus on 22 km. 
Lähtö on torilta klo 18:00. 
 
20. – 21.8. käydään syyskauden perheretkellä Repoveden  kansallispuistossa. 
 
25.8. pyöräilemme Sorronnimeen, missä odottaa patikointia luontopolulla. 
Pyöräilemme noin 20 km. Lähtö on torilta klo 18:00. 
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Syyskuu: 
 
1.9. on kesän viimeinen viikkopyöräily Pohjanmäkeen (12 km), missä 
jalkaudumme luontopolulle. Lähtö on torilta klo 18:00. 
 
6. 9. tiistaina alkaa syyskauden Metsämörrikoulu hiihtomajalla, jatkuen to 8.9., ti 
13.9. to 15.9., ti 20.9. ja päättyen torstaina 22.9. Pukkikankaalla. 
 
8.9. on veteraanien syystapaaminen Veteraanimajalla. Tapahtumassa on 
saunomismahdollisuus. 
 
9. 9. perjantaina on syyskauden ensimmäinen kuutamokävely Pukkikankaalle. 
Lähtö tapahtuu Ravilinnasta klo 19:00. 
 
Lokakuu: 
 
2.10. Ruskaretki kävellään Ravilinnasta Pukkikankaalle. Lähtö on Ravilinnasta  
klo. 9.00. 
 
6.10. Voimaa vanhuuteen - tapahtuma Vieterinpuistossa klo 13 – 15.  
 
14.10. kuutamokävely Pukkikankaalle lähtee Ravilinnasta klo. 19.00. 
 
15.10. lauantaina ovat talviuintikauden avajaiset Veteraanimajalla. 
 
 
Marraskuu: 
 
8.11. tiistaina on yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Mankalanharjun majalla 
klo 18:30, kahvitus alkaa klo 18:00. Kimppakuljetus Kausalan torilta klo 17:45.  
 
11.11. Perjantaina on kuutamokävely Pukkikankaalle. Lähtö tapahtuu Ravilinnasta 
klo 19:00. 
 
 
Joulukuu: 
 
9.12. on yhdistetty kuutamohiihto ja jouluglögi Pukkikankaalla, kelloaika ilm. 
myöhemmin. 
 
31.12. on Uuden Vuoden vastaanottajaiset Veteraanimajalla.  
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          Osallistu Kilometrikisaan joukkueessamme. 
 
 
Kilometrikisa on leikkimielinen kilpailu pyöräilijöille. Jos polkupyöräsi saa 
vähänkäään säännöllistä liikuntaa, mieti haluaisitko kerätä ajokilometreilläsi 
kunniaa Iitin Ladun joukkueelle. Lisäksi osallistuisit arvontaan joka kuukausi 
lokakuuhun asti. 
 
Liittyminen tapahtuu sivuilla http://www.kilometrikisa.fi. Kilometrikisan 
järjestävät Pyöräilykuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee -kampanja. Paina 
osallistu, ja käytä joukkueen osallistumiskoodina iitinlatu. Voit kirjata ajamasi 
kilometrit myös takautuvasti väliltä 10.5 – 30.9. . 

 
Tervetuloa mukaan työ-, huvi- tai viikkopyöräillen. 
 
 

***** 
 
Talviuinti Veteraanimajalla talvella 2011: 
 
Sauna on lokakuun alusta alkaen taas talvikaudessa, avoinna ma, ke ja to klo 16:00 
– 20:00, lauantaisin klo 14:00 – 17:00.  Kesäaikana sauna lämpiää vain 
keskiviikkoisin klo 17:00 – 21:00. 
Saunakortin voi ostaa Iitin kunnan palvelupisteestä, Monitorista. 
 
Hinnat ovat: 
 
5 x 10 €,  5 x (tyött, opisk. eläk.) 5 €;  10 x 19 €,  10x (tyött, opisk. eläk.) 9 € 
25 x 43,50 €,  25 x (tyött, opisk. eläk.) 21 €;  50 x 76 €,  50 x (tyött, opisk. eläk.)  
38,50 €,   vuosikortti 121 €;  
kertamaksu: aikuiset: 4 €,  työt, opisk. eläk.  3 € 
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Yhdistyksellä on varusteita jäsenistön vuokrattavissa 
seuraavasti:  
 
• Lumikengät 8 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 
• Rinkka 65 litr. 1 kpl 
• Rinkka 85 litr. 1 kpl  
 
 
 

Vuokrausasioita voit kysyä Sepolta, 
Pekalta tai muilta hallituksen jäseniltä.  
Vuokraustilanteen voit tarkastaa myös 
netistä ja tehdä varauksen sähköpostilla. 

 
 
 
 
 
 
Jäsenmaksut vuonna 2011: 
 
- henkilöjäsen   19 euroa 
- perhejäsen  27 euroa 
- rinnakkais-/nuorisojäsen 11 euroa 
- yhteisöhenkilöjäsen 25 euroa 
 
Yhteisöhenkilöjäsenyys on uusi jäsenyyden muoto, jossa työyhteisö/ yritys maksaa 
henkilön jäsenmaksun. 
 
Valtakunnalliset jäsenedut voit tarkistaa Suomen Ladun nettisivuilta 
www.suomenlatu.fi tai Latu & Polku -lehdestä. 
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Kutsu 

 
Iitin Latu ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen, 

joka pidetään tiistaina 8.11. klo 18:30 
Mankalanharjun majalla (KkV). 

  
Kokouksen avaus 

 
Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 

Talousarvio vuodelle 2012 
Määritetään jäsenmaksut vuodelle 2012 

 
Valitaan puheenjohtaja kaudelle 2012 - 2013 

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja  
valitaan hallituksen jäsenet  

Valitaan toiminnantarkastajat 
Nimetään toimikunnat ja työryhmät 

Muut ajankohtaiset asiat 
 

Kokouksen päättäminen   
 
                                                                   

*** 
Kahvitus alkaa klo 18:00 

Kimppakuljetus on Kausalan torilta klo 17:45 
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Iitin Ladun hallitus, toimihenkilöt ja jaosaktiivit  kaudella 2011 

 
Hallituksen varsinaiset jäsenet: 
 
Seppo Arola   puheenjohtaja p. 040 5048831 
 
Harri Forsgren  jäsen / pyöräily p. 040 5344342 
  
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   
 
Hallituksen varajäsenet: 
 
Marja Kausalainen varajäsen p. 050 3400792 
 
Taina Vauli  varajäsen  p. 040 5746539 
 
Toimihenkilöt: 
 
Tuula Forström  sihteeri p 040 7181642    
  s-posti: sihteeri@iitinlatu.com 
 
Erkki Haapalahti taloudenhoitaja p. 040 7157600 
  s-posti: erkki.haapalahti@elisanet.fi  
 
 
 Yhdistyksen s-posti iitinlatu@iitinlatu.com 
 Postiosoite  Sampolantie 189, 47400 Kausala  
 Laskutusosoite Välitie 3, 47400 Kausala 
 Pankki:  Nordea    
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Jaokset ja työryhmät: 
 
Avantouintijaos: 
Auvo Vepsä, varavetäjä, p. 050 3544831 
 

Retkeilyjaos: 
Pekka Ahokas , vetäjä p. 0400 492088 ,  pyöräily: Harri Forsgren 
 
Perhis   
Satu Kytösaho p. 0500 755386, Aija Lehtinen, Johanna Kälviä 
 
 
 
Syyskaudella on myös runsaasti Suomen Ladun ja Kymi - Vuoksen latualueen 
tapahtumia  
 
Tapahtumiin ei ole Iitistä järjestettyä yhteistä matkaa. Voit osallistua niihin 
omaehtoisesti, kuten myös muiden alueen latuyhdistysten tapahtumiin. 
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KELVENNE 17. – 18.6.2011 
 
M/S Elbatar odotti meitä perjantai-iltana Padasjoen satamassa. Sinne nostimme 
rinkkamme ja muut retkitarpeemme, ja matka kohti Päijänteen kansallispuiston 
helmeä, komeaa Kelventeen harjusaarta, voi alkaa. Matkalla näimme 
kansallispuiston karuja kalliosaaria, mutta myös kasvustoltaan varsin reheviä 
lehtosaaria, kuten esimerkiksi Lietsaaren, minkä hiekkaisen itäkärjen kautta 
laivamme kulki. 
 
Meidät vietiin Kelventeen pohjoispäähän Likolahteen, minne oli tullut myös muita 
veneitä yösijoilleen. Nostimme rinkat selkäämme ja kuljimme noin kilometrin 
matkan Isohiedan leiripaikalle. Siellä olimme ainoita retkeilijöitä. Telttojen 
pystytyksen jälkeen kokoonnuimme iltanuotiolle evästelemään ja juttelemaan. Ilta 
vierähti lähelle puolta yötä, jolloin tuuli alkoi yltyä ja alkoi hieman sataa. Laineiden 
kohina ja sateen ropina tuudittivat meidät helposti uneen. 

 
 
 
 

Aamu oli pilvinen mutta poutainen. Aamutoimet veivät pari tuntia. Porukalla 
vaelsimme etelään kohti Karhunkämmenen hienoa laguunia. Tämä oli toinen 
paikka, mistä olimme sopineet laivurimme kanssa meitä haettavan pois. 
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Me, jotka jatkoimme vaellustamme kohti saaren eteläpään Kirkkosalmea, jätimme 
kaikki ylimääräiset varusteemme tänne Karhunkämmenen nuotiopaikalle muiden 
huollettavaksi ne laivaan. Jatkoimme matkaa Koukunlahden kautta nimettömään. 
Molemmat olivat hienoja pysähdyspaikkoja. Koukunlahdessa lahtelaiset partiopojat 
olivat juuri virittelemässä nuotiota, toivotimme heille hyvää päivänjatkoa, ja 
jatkoimme kulkuamme. Nimetön oli myös hieno hiekkapohjainen laguuni. Siellä 
valmistimme retkilounaan ja samalla saimme sadekuuron niskaamme. Onneksi 
tuuheat rantapuut suojasivat meitä pahemmalta kastumiselta. 
 
Välillä nousimme 30 metriä Päijänteen veden tasoa ylemmäksi reheville 
lehtoharjuille, sitten taas palailimme takaisin lähes Päijänteen pinnan tasoon 
rantapoluille. Varsin erikoinen paikka oli saaren eteläosissa sijaitseva 
Kelventeenlampi, mikä oli ilmiselvä suppalampi. Arvuuttelimme vain sen syvyyttä. 
Saaren länsirannan polut olivat varsin kivisiä ja kokemattomille ehkä hieman 
hankaliakin kulkea. Sen sijaan harjupolut ja itärannan polut olivat tasaisia ja 
helppokulkuisia. Itälaidalla näkyi myös entinen saaren rantapenkka ajoilta, jolloin 
Päijänteen vesi on ollut muutamia metriä korkeammalla. 
 
Iltapäivällä puoli kolmen aikoihin saavutimme saaren eteläpään Kirkkosalmen. 
Meillä oli vajaa pari tuntia aikaa siihen, kun laiva tulisi meitä hakemaan. Kävimme 
uimassa ja evästelimme sekä seurasimme ilmeistä purjehduskilpailua, minkä 
maalina tuntui olevan Ykskoivun saaren kärjessä oleva loiste. Kotimatkalla saimme 
taas kokea sadekuuroja, mutta muuten oli taas kerran säänhaltija ollut meidän 
puolellamme retkemme aikana. 

 
 
Teksti ja 
kuvat: Pekka 
Ahokas 
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Iittiläisten keväinen 80 kävelijän sauvakävelyletka palkittiin Suomen Ladussa  

 

 
 
 
 
 
Muista seurata vuoden varrella ilmoitteluamme Iitinseudun seurapalstalla ja 
nettisivuillamme, osoitteessa www.iitinlatu.com.  Sivustolta löydät myös useita 
retkikertomuksia ja kuvakoosteita jäseniemme retkiltä. Otamme mielellämme 
vastaan retkikertomuksia ja muuta materiaalia. 
 
Kaikki palaute, sekä risut että ruusut ovat tervetulleita. Voit lähestyä aktiiveja joko 
nykäisemällä hihasta, soittamalla tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: 
iitinlatu@iitinlatu.com .  
 
Sähköistä Kipinää toivovat löytävät Kipinän sähköisenä versiona nettisivuiltamme.  


