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Ansiomerkeillä palkitut Heinolan latulaiset, joukossa myös edellinen pj. Outi
Montonen kiitti kaikkien puolesta juuri saaduista huomionosoituksista.

Toiminnanjohtaja Eki Karlsson Suomen
Ladusta kävi onnittelemassa Heinolan
latua ja  pj. Kirsi-Marja Vihervaaraa.

40
Vuotta

Latuhenkistä
toimintaa Heinolassa
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Mahtavan lämmin kesä takana ja syksy kauneimmillaan…
Lämpimän kesän ansiosta olemme saaneet ladata akkumme syksyn ja tule-

van talven rientoihin. Toiminta on taasen aktivoitunut ja toivottavasti myös jäse-
nistömme aktivoituu innolla mukaan.

Kiitos kaikille Heinolan Ladun 40 -vuotta täyttänyttä juhlaa muistaneille. Teit-
te juhlastamme ikimuistoisen.

Kiitokset myös niille, jotka ovat vastanneet jäsenkyselyyn. Kyselystä saam-
me kallisarvoista tietoa, mihin meidän tulee suuntautua. Lopullinen yhteenveto
vielä odottelee omien uusien työhaasteiden takia.

Jäsenistön aktiivista osallistumista toivotaan syksyn ja talven tapahtumiin. Nyt
kaikki mukaan! sauvakävelymaratonille, pikkujouluihin Latumajalle tunnelmoimaan
kynttilälyhtypolulle, jouluhartauteen Tähtiniemen laavulle jne.

“Runsaslumista” talvea odotellessa !
Terveisin Kirsi-Marja

Saksalan Seikkailukeskuksen kota
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Kymmenvuodet vaihtuvat nopeasti. Tuntuu kuin edellisistä kolmekyppis-juh-
lista ei olisi kulunut kuin tovi, ja taas on uuden juhlinnan aika. Tähtiniemen laavu,
25.5. 2010 oli tämänkertaisten 40-vuotis juhlien pitopaikkana. Aivan kuin kuumaa
kesää ennakoiden, oli tiistainen toukokuun ilta sopivan lämmin ja sateeton.

Juhlakansaa “kipusi” laavulle tasaiseen tahtiin, ja palkinnoksi urakasta saimmme
maistaa raikkaan keväistä tervetulojuomaa. Kuittaukseksi saadusta, nimet kirjat-
tiin vieraskirjaan perinteiseen tyylliin. Lyhyen vapaamuotoisen “parveilun” jäl-
keen päästäisiin varsinaiseen protokollaan käsiksi.

Puheenjohtaja Kirsi-Marja Vihervaara lausui tervetuliaissanat, ja tukeutui
puheessaan tuoreeseen jäsenkyselyyn, jossa latulaisten toiveita kartoitettiin. Martti
Länsiluoto kertoili värikkäästi yhdistyksen tapahtumista vuosien varrelta. Juhla-
päivän seremoniamestarina toimi Seppo Hokkanen, joka lauloi ja laulatti latulai-
sia, ja piti Onni Oksasen laatiman luontovisailun. Monia ansioituneita latulaisia
muistettiin mitalein ja standaarein, Myös veteraanilatulaiset puheenjohtaja. Pek-
ka Honkahuhta ja sihteeri Hannes Heikkinen kukitettiin juhlallisesti.

 Onnittelijoiden joukko koostui lähialueen latulaisista, järjestöistä, yhteisöistä
ja liikeyrityksistä. Myös kattojärjestö Suomen Latu oli lähettänyt toiminnanjohta-
ja Eki Karlssonin onnittelemaan juhlivaa Heinolan Latua.

Virallisen ohjelman jälkeen oli täytekakun ja kahvin vuoro, jonka emännät
olivat kattaneet “luonnon helmaan”. Siellä sijaitsi myös “Veksin Grilli”, jossa hui-
kopalana oli maittavaa grillimakkaraa asiaankuuluvilla mausteilla.

Hopeinen ansiomerkki:
Outi Montonen
Annikki Raappana
Asko Huvinen
Asta Mykrä
Pronssinen ansiomerkki:
Arvo Saarinen
Jaakko Juden
Aino Tiittanen
Anita Hyväri
Veikko Vesalainen
Aimo Kvick

Pöytästandaarit:
Anna-Maija Hynninen
Harri Ikonen
Liisa Kilpilampi
Liisi Laine
Taisto Tossavainen
Markku Pakkanen
Lauri Laitinen
Jari Kinnunen
Raija Sarkki

Näin nelikymppiseksi!

Tilaisuudessa palkittiin latuaktiiveja:
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XIV Sauvakävelymaraton on 17.10.2010.
Lähtö Latumajalta klo 8.00. Matkoina 15 km; 25 km ja 42 km.
Kävellään ryhmittäin Ilvesreitillä ja Kirkonkylään suuntautuvalla
ulkoilureitillä. Huoltopiste on latumajalla. Kävelijät huolehtivat omat
juomat ja eväät matkalla nautittavaksi.

Pikkujoulut Latumajalla 16.12.2010 klo 18.00
Kynttilälyhtypolku Latumajan lähimaastossa ja sen jälkeen tarjoil-
laan latumajan sisätiloissa glögiä ja puuroa. Tervetuloa!

Jouluhartaus Tähtiniemen laavulla 19.12.2010 klo 16.00

Suksien voitelupalvelu Latumajalla
hiihtokauden aikana torstaisin klo 18.00 -19.30. Voit voiteluttaa
suksesi pientä korvausta vastaan paikalla olevalla huoltomiehellä.

Kuutamohiihto 17.2.2011
Lähtö Latumajalta klo 18.00. Tervetuloa!

Laskiaisrieha Latumajalla 6.3.2011 klo 10.00 -14.00

Hiihtoviikko Ylläksen Äkäslompoloon vko13/2011.
Lähtö Heinolasta 25.3.2011 ja paluu 2.4.2011. Majoitus mökeissä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.11.2010 alkaen
Seppo Rautiainen puh 040 738 0960.

www.phnet.fi/public/heinolanlatu

HEINOLAN LATU r.y. TAPAHTUMIA

Syyskokous
Latumajalla 25.11.2010 klo 18.00

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
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Sydämelliset kiitokset kaikille
Heinolan Ladun ystäville, yhteisöille ja jäsenille
40-vuotis juhlien muistamisesta ja Tähtiniemen

laavulla mukana olleille, sekä järjestyistä
vastanneelle talkoojoukolle.

Tämä heinolalainen kolmikko Erja, Jouni ja Kai, plus vedenmättövuorossa olleet
Reino ja Erja ovat pelastaneet Heinolan Ladun osallistumismaineen monena vuonna
Suomi meloo viestissä.

Suomi meloo viestin uskollinen viisikko!
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Suomen Latu hankki käyttöösä v. 1999 Utsjoelta Akujoen varresta Akumajan.
Silloinen toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen pyysi Heinolan Latua toimimaan isän-
täyhdistyksenä. Isäntäyhdistyksen rooliksi muodostui majan muutostöiden tekemi-
nen latulaistein tarpeita palvelevaksi. Majan aiempi käyttö oli ollut lähinnä yksityis-
käyttöä, omistaja käytti sitä lähinnä kesäisin lomaiensa viettoon. Majahan siaitsee
todella upealla paikalla Akujoen varrella, Karigasniemi- Utsjokitieltä patikointimatkaa
polkua pitkin on 3,5 km.

Muutostyöt tehtiin talkoilla. Ensimäiset talkoot olivat kesällä v. -99, viikkoa en-
nen Juhannusta aloitettiin ja siihen käytettin kaksi viikoa, oli ns. yöttömän yön tal-
koot. Silloin purettiin sisätiloista kaikki perhekäytössä ollet kalusteet, joitka eivät
sopineet ryhmämajoitustiloihin ja rakennettiin tilat latulaisten käyttöön sopiviksi.
Lämmitysjärjestelmänä oli polttoöljyllä toimiva kamina, sen tilalle hankittiin puuläm-
mittein kamina ja takkoihin takkasydämmet. Kaikki työt ennätettiin tehdä kahdessa
viikossa ja ennätettiinpä käydä vielä juhannusyönä retkelläkin lähimmällä Akutuntu-
rilla.

Olin itsekkin ensimäistä kertaa silloin yötöntä yötä ihailemassa tunturin huipulla,
oli jännä tunne kun aurinko paistoi täydeltä terältä pohjoisesta ja varjo osoitti suo-
raan etelään.

Talkooporukan muodostivat minun lisäkseni  Paula Rautiainen, Jaakko Jude´n,
Aino Tiittanen, Markku Pakkanen ja Matti Virtanen Heinolan Ladusta ja Antti Aarnio
Tiirismaan Ladusta, sekä Lapinlahden Ladusta Mirja ja Erkki (sukunimeä en muis-
ta). Joukko ei ollut kovin suuri, mutta sitäkin ahkerampia oltiin. Päivät venyivät
pitkiksi, mutta hyvin nähtiin touhuta, olihan yötön yö.

Akumajan talkoot pian Heinolan Ladun
muistojen lehdille.
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LIITY JÄSENEKSI
Heinolan Ladun jäseneksi voit ilmoittautua www.suomenlatu.fi
postitse: Heinolan Latu r.y. tai puhelimella jäsensihteeri:
 Asta Mykrä p. 0400-490973
Heinolan Ladun jäsenmaksut vuodelle 2010
Perhe jäsenmaksu 30 e
1. jäsen 20 e
Rinnakkaisjäsenmaksu 10 e
Nuorisojäsen   7 e  (alle 16v)
Jäsenetuina saat Latu ja Polku lehden ja Sivakka lehdet sekä
monenlaista liikuntaan, ulkoiluun, retkeilyyn ja kuntoiluun liittyvää toimintaa.

Suomen Ladun hoitamana vuokraustoimunta alkoi syyskesällä v. -99, samon
kävimme ensimäisen kerran syyshuoltoviikolla karsimassa rankoja ja laittamassa
maja talvikuntoon. Toimintamme isäntäyhdistyksenä muotoutui vuosittaisiksi ke-
vät- ja syyshuoltoviikoiksi. Keväällä pilkoimme vuoden polttopuut ja siivosimme
majan kesäkäyttökuntoon. Syksyisin karsimme rankoja ja järjestelimme majan tal-
ven käyttäjille.

V.-01 ja -02 aikana  rakensimme majalle rantasaunan ja wc-tilat. Nekin talkoot
olivat ”rutistuksia” sinäänsä. Tarvikkeiden kuljetus vaati oman suunnittelunsa on-
nistuakseen, mutta neuvokkaan talkooporukan kanssa kaikki onnistui ”kellosepän”
tarkkuudella. Saunasta etenkin tuli hyvin suosittu ja on saanut runsasti ”kehuja”
käyttäjiltä. Myöhemmin rakensimme saunan eteen terassin, täydentämään saunan
toimivuutta.

Talkoissa kävi n. 40 Heinolalaista, osa porukasta oli useita kertoja mukana. Isän-
nöintiaikana majalla kävi muilla retkillä lähes 50 latulaista. Minä olen ollu mukana
siellä kaikilla retkillä, lisäksi olen ollu siellä oppaana ja ”vetämässä” muutamia retkei-
lykursseja, joten lähes 40 viikkoa olen siellä viettänyt näinä vuosina.

Haluankin kiittää yhteisesti kaikkia talkoissa olleita latulaisia, reissut ovat olleet
”hyvähenkisiä”, vaikkakin töitä oli runsaasti. Aina on tultu kotiin virkistyneinä uusis-
ta kokemuksista.

Tämän syksyn huoltoviikko on yhdistyksemme osalta viimmeinen, huoltovas-
tuun ottavat Latuneuvojat. Haikein mielin olemme luovuttamassa vastuuta heille.
Toivotamme Hyvää jatkoa uudelle isännille huoltotöissä ja toivomme, että Akumaja
säilyisi edelleen kiinnostavana kohteena latulaisten keskuudessa. Mielestäni Akuma-
ja ja sitä ympäröivä Paistunturien alue on todellinen helmi Lapissa, jota kannattaa
pitää kunnossa ja käydä kasomassa.

 Seppo Rautiainen



Pyydetään palauttamaan ellei vastaanottajaa tavoiteta, osoitteeseen:
Heinolan Latu ry, Mäkirinne 1 B 2, 18100 Heinola 10

Heinolan Latu r.y.
Puheenjohtaja: Kirsi-Marja Vihervaara
sähköp: kirsi-marja.vihervaara @heinola.fi p.050 564 5064
Mäkirinne 1 B 2 18100 Heinola

Varapuheenjohtaja: Markku Pakkanen
sähköp: markku.pakkanen@phnet.fi p.040 594 1510

Sihteeri: Anna-Maija Hynninen
p.050 420 0284, sähköp: am.hynninen@phnet.fi

Rahastonhoitaja: Raija Sarkki
p.044 364 4484, sähköp: raija.sarkki@gmail.com

Latumajan isäntä/Talkoopääll./Retkipääll.:Seppo Rautiainen
p. 040 738 0960, sähköp: seppo@rautiainen.net

Retkiasiantuntija: Jouni Valkonen
p.044 732 3820, sähköp: hiihdajamelo@hotmail.com

Latumajan emäntä: Pirjo Jalava
p. 040 526 6412, sähköp: pirjo.jalava@luukku.com

Jäsensihteeri: Asta Mykrä
p.0400 490 973, sähköp: asta.mykra@elisanet.fi

Voitelupäällikkö: Taisto Tossavainen
taisto.tossavainen@phnet.fi

Välinevuokraus/Sivakka/WWW-sivut/Tiedotus:
Harri Ikonen p. 045 675 0808 harri.ikonen@phnet.fi


