
 

 

IITIN LATU RY      
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 
1.1.2010 - 31.12.2010 
 
 
1. YLEISTÄ 
 

Vuosi 2010 oli yhdistyksen 23. toimintavuosi. Liikuntaa harrastettiin silloinkin 
monipuolisesti kaikkina vuodenaikoina. 

 
Perinteiseen Muumihiihtokouluun sekä kevään ja syksyn Metsämörrikouluun 
ilmoittautui lähes 20 lasta.  Uutena teemana otimme mukaan Palmusunnuntain 
Trullihiihdon Kyöpelivuorelle (Pukkikankaalle). Kaikki palkittiin pääsiäismunalla, ja 
paras trulli- tai noita-asu palkittiin vielä erikseen.  
 

 
 
Pukkikankaan trullit 
 
Kerran kuussa Ravilinnasta hiihdeltiin tai käveltiin kuutamon valaistessa tietä 
nokipannukahville Pukkikankaalle. Viikkopyöräilyt keväästä syksyyn saivat mukavasti 
porukkaa polkemaan Iitin lähiseudulle.  
 
Otimme osaa valtakunnalliseen Suomen Ladun ja ET-lehden markkinoimaan 
sauvakävelytapahtumaan Iitissä järjestämällä syyskuussa kaksi tapahtumaa. 
Saimme Yritykseltä haasteen Keidaspyöräilyyn, johon osallistuimme isolla joukolla. 
Vastavuoroisesti haastoimme urheiluseurat liikkumaan Sauvakävelytapahtumaamme. 



 

 

 
Talviuinnin harrastus jatkui vilkkaana, ja uusia innokkaita uimareita on niin miesten 
kuin naistenkin saunaan tipahdellut tiiviiseen tahtiin.  
 
Talkooväki on ollut edelleen ahkeraa ja sitoutunutta. Esittelimme Nuorisomessuilla ja 
muissa vapaa-aikatoimen järjestämissä tapahtumissa toimintaamme. Olimme apuna 
Heinlahdessa koululaisten leireillä ”puuhapäivän” järjestelyissä, sekä päivähoidon 
kevätretkillä Pukkikankaalla ja Karralassa. Peltohiiren päiväkodin pihalta korjasimme 
pois vanhan Mörri(havu)majan, ja teimme sinne lasten iloksi uuden Tiipii-tyylisen 
majan. 
Muita talkoita teimme Pukkikankaalla, Veteraanimajan alueella ja Saukkoreitillä. 
 
 

2. YHDISTYSTOIMINTA 
 
2.1.  Jäsenistö 

 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 320. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. 
Uusia aktiivisia jäseniä on tullut mukaan toimintaan. Joitakin on jäänyt pois tai 
siirtynyt paikkakunnan vaihdoksen myötä toiseen latuyhdistykseen. 
 

2.2. Hallitus ja toimihenkilöt 
 

 Puheenjohtaja Seppo Arola 
 Varapuheenjohtaja, jäsen Aija Lehtinen 
 Jäsen  Pertti Kaarnakoski 
 Jäsen  Eila Kiili 
 Jäsen  Johanna Kälviä 
 Jäsen  Niina Malassu 
 Jäsen  Maritta Saarenpää 
 Varajäsen  Marja Ahonen 
 Varajäsen  Marja Kausalainen 

Sihteeri  Tuula Forström 
 Taloudenhoitaja Erkki Haapalahti 
 Tilintarkastajat Merja Särkkä ja Tapio Mamia 
 Varatilintarkastajat Petri Kärkelä ja Juha Laitinen 
. 
 

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Kokoukset olivat aina 
päätösvaltaisia. Yksi hallituksen kokouksista oli Seppo Arolan kesäpaikalla ja toinen 
Kouvolan Kirjatyöntekijäin mökillä Valkealassa. 
 

 
2.2.1  Hallituksen tukena toimineet jaokset 
   

Avantouintijaoksen vetäjinä olivat Pertti Kaarnakoski ja Auvo Vepsä. 
Retkeilyjaoksen vetäjänä oli Pekka Ahokas. 
  



 

 

 
2.3. Kokoukset 
 

Yhdistyksen sääntömääräisiä yleisiä kokouksia oli kaksi kertaa. 
        -  Kevätkokous pidettiin 24.3. paikalla oli 17  yhdistyksen jäsentä. 
        -  Syyskokous pidettiin  10.11. paikalla oli 16 yhdistyksen jäsentä. 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui 11 kertaa. 
Jaostojen kokouksia oli tarvittaessa. 
 
Veteraanimajan jatkokehittämispalaveri paikallisten yhdistysten kanssa pidettiin 
Matkakeitaalla 4.3. 
 
Kouvolan alueen latuyhdistysten tapaamiseen 20.3. Veteraanimajalla osallistui 18 
henkilöä. 
 
Suomen Ladun kevätliittokokoukseen Pasilaan 17.-18.4. osallistuivat  Seppo Arola, 
Eila Kiili ja Aija Lehtinen. 
 
Kouvolan alueen latuyhdistysten tapaamiseen 25.5. Valkealassa osallistuivat Seppo 
Arola ja Aija Lehtinen. 
 
Kymi-Vuoksen Latualueen syyskokoukseen 9.10. Karhulassa osallistuivat Seppo 
Arola, ja Aija Lehtinen. 
 
Suomen Ladun syysliittokokoukseen Peurunkaan 23.-24.10 osallistuivat Seppo Arola 
ja Aija Lehtinen. 
 
29.11. Vapaa-aikatoimen ja seurojen palaveri latujen kunnossapidosta ym. 

 
 14.12. Palaveri vapaa-aikatoimen kanssa vuoden 2011 alustavista tapahtumista  
 ja mm. lasten kulttuuriviikkojen tapahtumista. 
 
 
3. VARSINAINEN TOIMINTA 
 

Lasten Muumihiihtokoulussa oli 19 lasta ja 13 ohjaajaa. Lapset opettelivat innolla 

hiihtoa vaikka väillä pakkanen hipoi lähellä -20 °C. Muumikoululaiset kokoontuivat 
kolmen viikon aikana yhdeksän kertaa. Lämmin mehu maistui tunnin hiihtämisen 
jälkeen. Vanhemmat olivat mukana yhtenä iltana, kun hiihdimme metsään 
makkaratulille. Tutkintohiihtopäivänä paikalla piipahti myös Muumi. 

 
17.1. Lumikenkäretkeilijät suuntasivat Säyhteelle Inkerinniemeen. Osallistujia oli 15, 
joista muutama oli ensikertalainen. Metsässä oli paljon lunta, ja puut olivat kaunista 
katseltavaa. 
29.1. Kuutamohiihtoon Pukkikankaalle osallistui 16 reipasta hiihtäjää. 
24.2. Sotaveteraanien tapahtumassa Ravilinnassa oli kaksi talkoolaista. 
26.2. Kuutamohiihdossa Pukkikankaalle suksi 22 osallistujaa. 
28.2. Iitin laturetkellä mukana oli 18 hiihtäjää ja 7 talkoolaista. Pakkasta oli noin -

20 °C, ja viima vielä lisäsi sen purevuutta. Sinnikkäästi hiihtäjät jatkoivat matkaansa 



 

 

Pukkikankaan mehupisteeltä, vaikka silmäripset olivatkin aivan jäässä ja kulmakarvat 
huurussa. 
6.3. Repoveden elämyspäivillä upeita erämaamaisemia ihastelemassa kauniissa 
auringonpaisteessa oli kahdeksan osallistujaa.  
7.3. Vieterinpuistossa Nuorisovaltuuskunnan järjestämässä tapahtumassa talkoissa oli 
mukana 6 henkilöä (lumikenkäesittely/lainaus, nokipannukahvit, makkarat ym.). 
21.3. Lumikenkäretkellä Valkmusan soilla harppoi 12 osallistujaa. 
24.3. Kevätkokouksessa Veteraanimajalla oli 17 aktiivista. 
26.3. Kuutamohiihdettiin Veittostensuolle 19:llä suksiparilla. 
28.3. Trullihiihto Kyöpelinvuorelle (Pukkikankaalle) innosti 14 osallistujaa. Vettä 
satoi, mutta hauskaa riitti. Miehetkin olivat panostaneet erityisesti pukeutumiseensa ja 
jopa meikanneet tänä ”juhlapäivänä”. 
17.4. Jaalan Jaloisten ”Ihan Pihalla”-tapahtumaan osallistujia oli Iitistä muutamia. 

 24.4. Puutalkoissa Toittilantien varressa touhusi neljä henkilöä. 
30.4. Pukkikankaalla vappua oli vastaanottamassa 18 herkuttelijaa. Simaa maisteltiin 
ja tikkupullia paisteltiin. 

 
Lasten Metsämörrikoulussa  keväällä oli 11 lasta, 4 ohjaajaa ja Metsämörri. Lapset 
tutustuivat liikunnan ja leikin avulla luontoon kevään aikana kuusi kertaa. Metsämörri 
kävi myös kertomassa heille, miten luonnossa liikutaan ja mitä siellä voi tehdä. 

 
1.5. Geokätköilijöiden 10-vuotismiittiin Veteraanimajalle osallistui 6 talkoolaista. 
Paikalle kerääntyi toistasataa innokasta kätköilijää, nokipannu porisi, juttu sorisi ja 
autoja ohjailtiin parkkiin. 
8.5. Tornien Taisto -tapahtumassa Lyöttilän lintutornilla bongaili neljä aamuvirkkua. 
15.5. Haravaan Veteraanimajalla tarttui kolme henkilöä. 
13.5. Urajärvi-pyöräilyyn lähti Ravilinnasta 30 osallistujaa. 
20.5. Perhepäivähoitajien retkellä Pukkikankaalla oli talkoissa 1 henkilö. Linja-
autolastillinen lapsia hoitajineen lauloi ja leikki aamupäivän makkaranpaiston lomassa 
Pukkikankaan maisemissa. 
21.5. Kevätlaulajaisissa Pukkikankaalla oli 11 osallistujaa. 
25.5. Valotalkoolaisten kestitykseen Ravilinnassa saapui neljä henkilöä. 
27.5. Peltohiiren päiväkoti teki retken Karralaan kolmen talkoolaisen avustuksella. 
28.5. Metsämyyrän päiväkodin retkellä Pukkikankaalla avusti kolme talkoolaista. 
28.5. Viikkopyöräily Marjokankaalle sai sateesta huolimatta liikkeelle 10 osallistujaa. 
Retkellä tutustuttiin Marjokankaan entiseen louhokseen ja kalliolampeen.  
2.6. Srk:n hartaustilaisuuteen Pukkikankaalla saapui 30 osallistujaa. 
3.6. Viikkopyöräilyllä Tillola - Radansuu kävimme tutustumassa uuteen Koppirannan 
laavuun Niinimäen venerannassa. 
10.6. Viikkopyöräily Kirkkolampi - Ellinkivet pyörähti Mankalan entisillä koskilla 13 
henkilön joukolla. Sitikkalan seurantalon raunioita käytiin myös katsomassa. 
12.-13.6. Perheretkelle Ulkotammioon lähti (ja palasi) 12 ihmistä. Retkestä on kuvia 
ja retkikertomus kotisivuillamme. 
16.6. Geokötköilyilta Iitin kirkolla kiinnosti seitsemää osallistujaa. 
17.6. Viikkopyöräilylle Kuuksoon Järvenmäenlammelle lähti 12 reipasta. Vesi oli 
lämmintä, ja sieltä pääsi myös pois puiden oksien avulla. 
29.6. Heinlahdessa 3-4 lk:n leirillä teltanpystytystä ja retkeilyvälineitä oli 
esittelemässä kaksi talkoolaista. 
1.7. Viikkopyöräilyllä jalkauduttiin tutustumaan Pirunkallion luolaan. Mukana oli 
yhdeksän pyöräilijää. 



 

 

7.7. Heinlahdessa 5-6 lk:n leirillä järjestettiin melontaa, aarrejahti ja köysitemppurata. 
Talkoissa oli mukana kuusi henkilöä. 
8.7. Viikkopyöräily suuntasi Kirkonkoskenkallion alle tutustumaan vanhaan suoja- ja 
saarnapaikkaan. Mukana oli 9 pyöräilijää. 
10.7. Melontaretkelle Vuolenkoskelle lähti 10 osallistujaa. Retkestä on kuvia ja 
kertomus kotisivuillamme. 
15.7. Viikkopyöräilijät kiirehtivät kirkonkylän kesäkahvilaan Lapinkulman- ja 
Kymentaanteiden kautta. Leipiä ja leivonnaisia kahvilla ja teellä alas huuhteli 12 
pyöräilijää. 
17.7. Kirkkovenesoudussa souti, huopasi ja piti perää yhdeksän osallistujaa. 
22.7. Viikkopyöräiltiin Sääskjärvelle ja Haapakimolaan. Matkalle ehti 12 pyöräilijää. 
29.7. Viikkopyöräilyllä käytiin yhdeksän polkijan silmin katsomassa Pietari Lyötin 
muistomerkkiä. Jotkut kävivät uimassakin ukkosta uhmaten. 
5.8. Viikkopyöräilylle osallistui yhdeksän polkupyörää. Reitti kulki Saarasille ja 
Rajamaalle. Puolivälissä syötiin eväitä laavulla nimeltä Lattunen. 
7.8. Kymijokipäivän talkoissa oli yhdeksän henkilöä. 
12.8. Viikkopyöräilyn kohteena oli laavu Perheniemen Leirinmäellä. Osallistujia oli 
14. 
19.8. Viikkopyöräily kiersi Urajärven 13 polkupyörällä. 
21.-22.8. Isojärven kansallispuiston retkellä oli 15 osallistujaa. Retkestä on kuvia ja 
retkikertomus kotisivuillamme. 
26.8. Viikkopyöräily suuntasi Pukkikankaalle runoiltaan. Lausujia ja kuuntelijoita oli 
19. 
5.9. Valtakunnalliseen Sauvakävelytapahtumaan osallistui 18 kävelijää sekä Seppo ja 
Erkki huoltojoukoissa. Suomen Ladun ja ET-lehden yhteisesti markkinoima 
sauvakävelytapahtuma lähti matkaan Benjamin Maatilatorilta. Suuntasimme Kausalan 
venesatamaan ja takaisin. Maatilatorin pihalla oli mehu- ja makkaratarjoilua Eila 
Eerolan toimiessa emäntänä. Osallistujien kesken järjestettiin myös arpajaiset. 

 
Lasten Metsämörrikoulussa syksyllä oli 16 lasta, 4 ohjaajaa ja Metsämörri. 
Metsämörrikoulua oli syksyllä kuusi kertaa. 

 
9.9. Veteraanit viettivät aikaa Pukkikankaan laavulla. Osallistujia oli 18 + 2. 
Kahvittelun lomassa Erkki veti tietokilpailun. 
11.9. Nuorisomessuilla Ravilinnassa talkoissa oli kahdeksan henkilöä. Esittelimme 
pihalla toimintaamme. Paikalla oli kanootti, teltta, rinkka, retkikeitin, polkupyörä, 
kävelysauvat ja muuta kalustoa. Paistoimme makkaraa ja keitimme nokipannukahvia 
myyntiin. 
16.9. Syysstartissa Ravilinnassa oli talkoissa viisi henkilöä esittelemässä toimintaa ja   
välineistöä. 
18.9. Valtakunnallisessa Sauvakävelytapahtumassa oli 35 osallistujaa ja 2 talkoolaista. 
Toiseen tapahtumaan haastoimme urheiluseurat mukaan. Kävelimme hiihtomajalta 
Pukkikankaan laavulle ja takaisin. 
24.9. Syksyn ensimmäiselle Kuutamokävelylle saatiin 32 osallistujaa. 
26.9. Juustopolkua Heinolan suunnasta lähti tallaamaan yli 20 kävelijää. 
3.10. Iitin kunnan ruskaretki sai liikkeelle 72 reipasta kävelijää 7 talkoolaisen 
huoltamana. 
10.10. Geokoulutus Anhavan majalla sai maastoutumaan kolme Kuusaan latulaista ja 
neljä opastajaa. 
16.10. Perhisohjaajakurssille Iitissä osallistui 15 henkilöä. 
22.10. Syksyn toiseen Kuutamokävelyyn Pukkikankaalle saatiin 15 osallistujaa. 



 

 

10.11. Syyskokous pidettiin Nordean kokoustiloissa. Paikalla oli 16 osallistujaa. 
13.11. Teatteriretkellä Kouvolaan Rebeccaa kävi katsomassa 23 henkeä. 
19.11. Marraskuun ensilumille kuutamohiihtoon ja -kävelyyn saatiin 13 kävijää. 
20.11. Evon retkeilyalueella mukana oli 12 retkeilijää. Retkestä on kuvia ja kertomus 
kotisivuillamme. 
3.12. Yhdistyksen pikkujouluun osallistui Hiihtomajalla 20 joulupuuron ystävää. 
12.12. Lastentapahtumassa Ravilinnassa oli mukana seitsemän talkoolaista. 
22.12. Glögitarjoilusta ja paistetusta makkarasta Veteraanimajalla lisäenergiaa sai 
noin 30 talviuimaria. 

 
Uusi vuosi vaihtui Pukkikankaalla 10 asteen pakkasessa, viimassa ja ajoittain 
sataneessa jäätävässä tihkusateessa. Nokipannukahvilla, tinaa valamassa ja ilotulitusta 
katselemassa oli seitsemän henkeä. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Retkeläisiä Isojärven poluilla ja silloilla 
 
 



 

 

  
 

3.2. TALKOOTOIMINTA 
 
Alkuvuodesta lumetettiin hiihtoreittejä sekä sahattiin lumen painamia oksia hiihtäjien 
tieltä. Kesällä Saukko-reitille tehtiin vuosittainen kasvuston poistoraivaus. 
 
 
 Jänispajun ojan siltoja rakennettiin ja 

uusittiin. Rakennusmateriaali saatiin 
venerannan vanhoista rakenteista. 
Saukkoreitille käytettiin vuoden 
aikana yhteensä noin 105 
talkootyötuntia, joista saatiin Iitin 
kunnalta yhteistyösopimuksen 
mukainen ”avustus”. 

 
 
 
 
 
 
Keväällä Pukkikankaan huoltotöihin kuuluivat muutamana päivänä polttopuutalkoot. 
Polttopuita tuli niin runsaasti, että osa niistä pinottiin puuvajan ulkoseinustalle. 
 
 
 
Veteraanimajan 
avannolla 
sulatuslaitteiston 
muutostyöt työllistivät 
vedenkorkeuden 
vaihdellessa. Ennen 
talvea laiturille 
asennettiin avantoon 
näyttävä valaisin sekä 
varoitusliput 
avantopaikan ympärille. 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
4. KOULUTUS 
 

Luottamushenkilöiden koulutuspäivään 23.1. Tampereelle osallistui puheenjohtaja, 
sihteeri ja varapuheenjohtaja.  
 
Perhisohjaajakurssi, pidettiin Kausalassa 16.10. Mukana oli 15 osallistujaa mm. 
Heinolasta, Myllykoskelta, Karhulasta, Kuusaalta, Kouvolasta, Jaalasta ja Iitistä.  

  
5. TIEDOTUSTOIMINTA 
 

Jäsentiedote Kipinä ilmestyi kaksi kertaa: talvella ja syksyllä.  
  

Sääntömääräisistä kevät- ja syyskokouksista ilmoitettiin Iitinseutu-lehdessä. 
Muumihiihto- ja Metsämörrikouluista ja valtakunnallisesta sauvakävelytapahtumista 
oli myös ilmoituksia lehdessä. 

 
Iitin Ladun tapahtumista ilmoitettiin Iitinseudun seuratoimintapalstalla, ja 
seinäilmoituksia oli mm. päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien,  kirjaston, Ravilinnan, 
Pukkikankaan ja kauppaliikkeiden ilmoitustaululla. Iitin Ladun kotisivuja päivitettiin 
ahkerasti. Tulevista tapahtumista ja retkistä kerrottiin etusivulla. Jäsenten lähettämiä 
retkikertomuksia ja valokuvia lisättiin sivuille. 

 
Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Iitin Pelastakaa Lapset ry myönsi Iitin Latu ry:n 
Metsämörritoimintaan  kannustus stipendin. Luovutustilaisuudessa 26.11. oli paikalla 
myös Iitinseudun toimittaja ja tapahtumasta kerrottiin seuraavan viikon lehdessä. 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
6. TALOUS 
 

Yhdistyksen tulos vuodelta 2010 on +768,88 euroa. Talous on vakaa. Tasearvo ja 
säästöt vuoden lopussa olivat 10133,77 euroa omaa pääomaa, lyhytaikaiset 
kirjanpidolliset siirtovelat olivat 136,33 euroa. Tuloslaskelma ja tase ovat liitteinä. 

 
Jäsenmaksut ovat olleet vuonna 2010 seuraavat: 1. jäsen 18 €, perhejäsenyys 26 €, 
nuoriso- ja rinnakkaisjäsen 10 €. 
 
Retkeilytarvikkeiden vuokraus jäsenille lisääntyi ja tuotti yhdistykselle lisätuloja. 
 
Yhdistyksen taloutta tukevat myös monet talkootyöluonteiset toiminnalliset 
talkookulut (lahjoituserät), joissa kulukustannuksia ei ole tuotu yhdistyksen kuluiksi. 
Osa n.s. talkooeristä olisi ehkä voitu edelleen laskuttaa Iitin kunnalta. Suurimmat 
säästöt yhdistys on saanut sekä jäsentiedotteiden painatuksen ja postituksen että 
Veteraanimaja ja Saukkoreittien talkootyön kilometri- ja polttoainekorvauksien 
”kotiuttamattomuudesta”. 

 
 
7. YHTEENVETO 
 

Yhteistyö on ollut vuoden aikana vilkasta ja antoisaa kunnan vapaa-aikatoimen ja 
muiden paikallisten yhdistysten kanssa. 
  
Veteraanimajan alueen ja päärakennuksen jatkokehittäminen sekä saneeraus on ollut 
Iitin Ladun ja muutamien yhteistyö yhdistysten kanssa esillä. Esitys on viety eteenpäin 
kunnan vapaa-aikatoimeen ja tekniselle lautakunnalle. Asia on otettu kunnassa 
vakavasti ja se etenee hiljalleen. 
 
Yhteistyötä on ollut myös Kymi-Vuoksen latuyhdistysten kanssa. Esimerkiksi 
yhteinen kimppakyyti toteutui  taas SL:n liittokokoukseen Peurunkaan, missä oli 
mukana kolme Iitin Ladun jäsentä. 
  
Osuuskauppa Ympäristön paikallinen S-market on tukenut Muumihiihtokoulua  
tänäkin vuonna tuotelahjoituksilla. 
 
Kiitämme kunnan vapaa-aikatoimea, yhdistyksemme ahkeria vapaaehtoisia ja muita 
toimintaamme tukeneita yhteistyökumppaneita onnistuneista tapahtumista. Kiitämme 
myös jäseniämme sekä kuntalaisia osallistumisestanne tapahtumiimme. 
 
 

Liitteet:        Tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase. 
 
 
 
 Hallitus 
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