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HEINOLAN LATU ry:n tiedotuslehti n:o 1/2009
Internet: www.phnet.fi/public/heinolanlatu

Elopolkaisuun osallistujat saivat kokea sorateiden
romantiikkaa ja ihailla peilityyntä järvimaisemaa. Sen voi
kokea vain heittäytymällä itse mukaan reippaalla
retkimielellä.
Ehkä ensi vuonna me muutkin, jotka meinasimme, mutta
jäimme muihin harrastuksiin.
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LATULAISET
Tänä vuonnaYmpäristöviikkoa vietetään 13.kerran. Ajalla 22.9.28.9.09 vietettävän viikon teemana on Kotitalouksien luonnonvarojen kulutuksen pienentäminen. Sunnuntaina 27.9 käveltävä Juustopolku-patikkaretki on yksi viikon teematapahtumista. Latulaisille
selkäreppu on tuttu kantoväline ja sen järkevää pakkaamista on harjoiteltu vuosien varrella. Mutta kuinka moni tietää, mikä on ekologinen selkäreppu ja miten sen painoon kukin pystyy vaikuttamaan?
Ekologinen selkäreppu kertoo kiloina sen materiaalimäärän, jonka tuotteen aikaansaaminen, käyttö ja jätehuolto ovat kuluttaneet
jossakin vaiheessa jossakin päin maailmaa. On laskettu, että suomalaisen ekologinen selkäreppu painaa keskimäärin 40 000 kiloa
luonnonvaroja vuodessa. Latulainenkin voi omilla valinnoillaan keventää ekologista selkäreppuaan ja samalla pienentää luonnonvarojen kulutusta: suositaan joukkoliikennettä ja kimppakyytejä, lyhyillä
matkoilla kävelyä tai pyöräilyä ja käytetään henkilöautoa harkiten.
Liikunta- ja retkeilyvarusteiden kohdalla ennen uuden ostoa, mietitään tarvitaanko sitä todella; jos mahdollista ostetaan käytettynä mieluummin kuin uutena, lainataan, korjataan, kierrätetään.
Yhdistyksemme ekotekoja ovat mm. yhteiskuljetus Juustopolun
lähtöpaikoille, ostetaan ja myydään -palstan avaaminen kotisivuillemme sekä retkeilyvarusteiden vuokraustoiminta. Käyttäkää näitä
hyväksenne.
Heinolan Ladussa hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Aloitin ensimmäisen kauteni vuonna 2001 ja tänä vuonna
kolmas kauteni umpeutuu. On vaihdon aika. Kiitän hallituksessa
puheenjohtajakausillani työskennelleitä hyvästä yhteishengestä ja
kaikkia talkoolaisia panoksestanne tapahtumiemme onnistumiseen.
Toivotan jäsenistölle iloisia kokemuksia latuharrastuksen parissa.
Outi Montonen
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Tulevan syyskuun 27. pv:n Juustopolulla
maistuvat letut ja makkarat taas tänäkin vuonna.
Ja metsän uumenista saa punaiset posket ja aimo
pläjäyksen kuntoa ja raikasta ilmaa.
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Tuleva toiminta
SYYSKUU

su 27.9.2009 JUUSTOPOLKUPATIKKARETKI
Noin 16 km:n pituisen reitin voi kävellä joko Vuolenkoskelta Heinolaan
tai päinvastoin. Yhteiskuljetus Vuolenkoskelle lähtee Heinolasta Kirkkokadun Turistipysäkiltä klo 9.00 ja
Vuolenkoskelta Heinolaan klo 9.30.
Vapaaehtoinen kuljetusmaksu. Polkureitin varrella kaksi huoltopistettä,
joissa myynnissä kahvia, makkaraa,
lettuja yms.
Reitti kulkee metsäpolkuja, metsäteitä, pitkospuita myöten, korkeuserojakin on, joten suositellaan kivikkoisillakin poluilla kulkemiseen sopivia
jalkineita.

LOKAKUU

su 4.10.2009 päiväretkenä RUSKARETKI Iittiin.
Patikoimme Iitin Ladun järjestämän polkuretken Ravilinnasta Pukkikankaalle
ja takaisin. Reitti on hyväkulkuista latupohjaa, pituus n. 10 km. Pukkikankaalla Iitin Ladun puffetti: myytävänä nokipannukahvit ja makkaraa. Kotimatkalla poikkeamme vielä Iitin Hiidenvuorelle, joka on Pyhäjärven Hiidensaaressa sijaitseva näköalapaikka. Patikointia vuoren huipulle ja takaisin noin 3km.
Yhteiskuljetus lähtee Heinolasta Kirkkokadun Turistipysäkiltä klo 8.00. Kysy
mahdollisuutta nousta matkan varrelta kyytiin. Paluu klo 16-17. Osallistumismaksu 15 euroa/hlö. Ryhmäalennus: jos ilmoitat retkelle 2 henkilöä, maksu on
yhteensä 25 euroa, jos ilmoitat 3 henkilöä tai enemmän, maksu on 10 euroa/

SIVAKKA

5

hlö. Ennakkoilmoittautumiset osoitteeseen outi.montonen (at)luukku.com tai
puh 0400 900158 (klo 17 jälkeen) VIIMEISTÄÄN ti 29.9.2009.
ma 5.10.2009 KUUTAMOKÄVELY.
Lähtö Elämänkaaritalon (os. Suvannonraitti 1 Tähtiniemi) parkkipaikalta klo
19. Reitin pituus n. 7,5 km.
su 18.10.2009 XIII SAUVAKÄVELYMARATON.
Lähtö klo 8.00 Latumajan pihasta. Matkat 15, 25 tai 42 km. Latumajalla
huoltopiste, muutoin omat juomat tms.

MARRASKUU

ma 23.11.2009 SYYSKOKOUS Latumajalla klo 18.00.
Käsitellään sääntöjen 13§:n määräämät asiat. Jäsenistön toivotaan ottavan
aktiivisesti osaa kokoukseen ja yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Voit myös
lähettää esityksesi syyskokouksessa käsiteltäviin henkilömuutoksiin tai muihin
asioihin sähköpostilla osoitteeseen outi.montonen(at)luukku.com tai ehdottaa
oheisohjelmaa toteutettavaksi ennen tai jälkeen kokouksen.

JOULUKUU

to 10.12.2009 PIKKUJOULUT. Hallituksen jäsenet ottavat vastaan ehdotuksia pikkujoulujen toteuttamistavasta.

MAALISKUU 2010

Perinteinen HIIHTO- JA LASKETTELUVIIKKO
Ylläksen Äkäslompoloon tehdään viikolla 13. Lähtö Heinolasta 26.3 illalla ja
paluu 3.4 kuluessa.
Majoittuminen Mäkelän Mökki ja Talomajoituksen ja Mäntymajojen tiloissa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 20.9 alkaen Seppo Rautiaiselle puh
0407380960.
Varmista noin viikko ennen tapahtumaa tarkemmat tiedot ja/tai
mahdolliset muutokset kotisivuiltamme.
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CYCLOMANIAAA . . .
Mania (innostus, intohimo, kiihkeys) pyöräilyyn sai liikkeelle heinäkuisena maanantaina viiden hengen mutta neljän pyörän (yksi tandem) ryhmän
Heinolasta kohti Mäntyharjua. Aino,
Laura, Sirkka-Liisa ja Onni - ikähaarukka alle 30v yli 70v - lähtivät testaamaan kuntoaan suunnittelemalleni reitille Heinolan kk- Hirvisalo- Ahvenisto
- Nurmaa-Mäntyharju- MiekankoskiKuortti-Lusi-kk-Heinola. Pulssi nousi
ja maitohappo jylläsi kun pyöritimme
ratasta ylämäissä yksi toisensa jälkeen.
Lyhyemmät ja pidemmät tauot palauttivat suoritustason nopeasti ja kun mukana oli ponnisteluja pelkäämätöntä
porukkaa niin tunnelma pysyi koko retken ajan iloisena.

Menomatkalla kävimme tutustumassa Pirunkirkkoon ja Ketturiutan leiripaikkaan sekä Ahveniston kyläkauppabaarin tunnelmaan. Illansuussa saavuimme ensimmäiseen yöpaikkaan
Hietasen lomamökeille Vuohijärven
rannassa. Illalla vielä soutuhetki lähisaareen ja kaiken päätteeksi saunaan.
Tiistaina oli tavoitteena runsaan 20
km:n pyöräily Mäntyharjun keskustaan.
Matkalla poikettiin “maankuululle”
Nurmaan tanssilavalle, Tyryn viinitilalle ja Virransalmen museosillalle Mäntyharjun keskustassa oli kaupankäynti
vilkkaimmillaan ja lounasravintolassa
istumapaikat jonotuslistalla. Matkalla
keskustasta yöpymispaikkaamme Partiomökille poikkesimme Korsumuseoon. Taiteen harrastajille oli tarjolla
taidekeskus Salmelan näyttelyt.
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Partiomökin makoisten löylyjen jälkeen tandem-tytöt eli minä ja Aino lähdimme takaisin keskustaan katsomaan
Mäntyharjun kesäteatterin esitystä
Kätkäläinen ja kaupungin valot. Esitys oli perinteinen pienen teatterin voimainnäyte - ja asiaanhan kuuluu tietenkin vesisade toisen näytöksen aluksi. Takaisin Partiomökillä matkamittari näytti kahden päivän saldoksi 119 km.
Keskiviikkona kohti kotia. Ensimmäinen tauko Miekankosken Uittotuvalla. Tarjolla taidetta ja tavaraa. Ja
renkaanvaihtoa juuri kun piti jatkaa
matkaa - tandemin takapyörä nimittäin oli tyhjentynyt tauon aikana. Toiset ottivat etumatkaa jatkaen museotietä pitkin kohti Koirakiveä ja Kuorttia, minä ja Aino suuntasimme renkaanvaihdon jälkeen suoraan 5-tielle ja
kiihdytimme tuhatta ja sataa eli mahdollisimman nopeasti pois vilkkaan lii-
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kenteen ja tietyömaiden seasta Kuortin ABC:lle. Jälleen porukka koossa ja
vanhaa tietä Kuortin kylän kautta Paason Piristeeseen. Piristettä pannusta
ja pullasta, nimet postilaatikkopyöräilyn suoritusvihkoon ja paanalle. Lusin
suoralla pysähdyimme jälleen postilaatikkopyöräilyn laatikolle ja kirkonkylässä olikin jo ensimmäisten jäähyväisten
aika. Sirkka-Liisa vakuutteli tyytyväisyyttään reissuun ja toivotteli hyvää
loppumatkaa.
Ja sitten se tärkein tekijä eli säätila:
aurinkoista ja puolipilvistä, heikkoa sadetta tiistai iltana ja yöllä. Keskiviikkona taivas repesi vesisateeseen sen
jälkeen kun kaikki olimme kotona.
Meillä oli monella tavalla Onni/onni
matkassa. Ensi vuonna heinäkuussa
sama reitti uusille (ja vanhoille) cyclomaanikoille.
Teksti: Outi – Kuvat: Aino

Pyydetään palauttamaan ellei vastaanottajaa tavoiteta, osoitteeseen:
Heinolan Latu ry, Rullantie 7 B 16, 18130 Heinola

HEINOLAN LATU r.y.
hallitus vuodelle 2009
Outi Montonen, puheenjohtaja
Asko Huvinen, varapuheenjoht.
Anna-Maija Hynninen, sihteeri
Seppo Rautiainen, latumajan isäntä
Aino Tiittanen, latumajan emäntä
Asta Mykrä, jäsensihteeri
Harri Ikonen,Sivakka,välinevuokra
Liisa Kilpilampi
Liisi Laine
Lauri Laitinen
Markku Pakkanen
Simo Pesonen
Risto Poikonen
Taisto Tossavainen
VARAJÄSENET:
Aimo Kvick
Marja-Leena Pöllä
Raija Sarkki
Jukka Sillanpää

VÄLINEVUOKRAT
Vain Heinolan Ladun jäsenille
Harri Ikonen p. 045-6750808
Väline
Rinkka
Lapsenk.rinkka
Keitin
Teltta
Ahkio
Lapsiahkio
Laavu
Kota
Eräsukset
Lumikengät
Kävelysauvat

Vrk
2e
2e
2e
2e
5e
2e
4e
2e
2e
2e

Viikko
9e
9e
4e
9e
9e
20 e
9e
17 e
9e
9e
10 e

