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HEINOLAN LATU ry:n tiedotuslehti n:o 2/2012
Internet: www.phnet.fi/public/heinolanlatu

Heinolan Ladun kodalla Hobby messuilla tutustuttiin myös geokätköilyyn.

Latulainen - muista!

SYYSKOKOUS LATUMAJALLA
to 22.11.2012 klo 18.00 Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
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Hyvät Heinolan Ladun jäsenet
Vierivä kivi ei sammaloidu… Vauhdikasta ja tapahtumarikasta 2012 vuotta olemme
jälleen viemässä saatokseen.
Hobby harrastemessut, Juustopolku ja sauvakävelymaratonit suoritettu ja syksyn
Metsämörrikoululaiset ovat päättäneet syyskautensa ja keväällä taasen jatkuu. Odottelemme lumen tuloa ja Ladun pikkujouluja tiistaina 11.12. klo 18.00 Latumajalla sekä Laavuhartaus Tähtiniemen laavulla su 16.12. klo 16.00. Laavuhartaus tilaisuus järjestetään yhteistyössä Heinolan seurakunnan ja Asukasyhdistys Sepän Tähden kanssa. Tervetuloa
kaikki Heinolan Ladun jäsenet.
Toivotaan lumista talvea, jotta taasen pääsemme hiihtelemään, luistelemaan ja laskemaan mäkiä. Muumihiihtokoulun aloitamme viikolla 4 tiistaisin klo 17.30 Raviradalla.
Muumihiihtokoulusta tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.
Puheenjohtajan kolmivuotiskausi on lopuillaan.
Tiedän, että moni olisi vielä
halunnut pitää minut puheenjohtajana, mutta on aika taasen muutokseen. Tämä vuosi on ollut hyvin raskas minulle ja omalle perheelleni.
Meidän perheen elämää on
koeteltu kovalla kädellä tänä
vuonna. Niin se vaan on, että
elämä välillä on hyvinkin haurasta ja arvaamatonta. Koskaan ei tiedä mitä se päivä tuo tullessaan…Kertomalla avoimesti asioista olen saanut
lohtua suruumme. Tärkeintä tällä hetkellä elämässäni on saada oma elämä järjestykseen ja
toivon tulevalle puheenjohtajalle rikkaita ja antoisia vuosia. En kuitenkaan ole jättämässä
Heinolan Latua. Tulen olemaan toiminnassa mukana omien voimavarojeni mukaan.
Heinolan Ladun toimintaan ja päätöksentekoihin mukana voit vaikuttaa siihen, miltä
latuyhteisömme näyttää tulevaisuudessa. Tavoitteemme ensi vuodelle 2013 on saada
uusia jäseniä, talkoolaisia, toimihenkilöitä sekä uusia hallituksen jäseniä vapautuville
hallituspaikoille. Jos olet kiinnostunut, ota rohkeasti yhteyttä!
Toivon sinulle ja läheisillesi hyvää loppuvuotta ja paljon liikunnallisia mukavia elämyksiä yhdistyksen toiminnassa vuodelle 2013
Terveisin Kirsi-Marja :)
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Yhdistyksemme tarvitsee uutta ”voimaa”
kehittämään ja johtamaan toimintaamme!
Vuoden loppu on taas lähestymässä, samalla lähestyy myös tulevan toimintakauden
suunnitelu ja vastuuhenkilöiden valinna yhdistyksemme johtopaikoille. Hallituksessa on
useita pitkään vastuussa oleita latulaisia, he ovat ilmaisseet halukkuutensa luovuttaa
paikkansa uusille latulaisille. Kirjoitukseni tarkoituksena on kannustaa uusien henkilöiden vapaehtoista mukaan tuloa vapautuville hallituspaikoille ja toimihenkilöiksi.
Yhdistyksemme on toiminut jo yli 40 v järjestäen erilaisia tapahtumia, retkiä, sekä
monenlaista kunto- ja virkistysliikuntaan liittyvää toimintaa. Saimme kuluneella kaudella
käynnistymään myös lasten hiihtokoulun ja metsämörrikoulun. Toiveena on, että saisimme perheille suunnattua toimintaa lisää tulevan kauden toimintasuunnitelmaan. Tässä
on yksi syy saada uusia henkilöitä suunnittelemaan ja toteuttamaan ajatusta.
Minä liityin latulaiseksi 35 vuotta sitten. Pääsin muutaman jäsenyysvuoden jälkeen
puheenjohtajaksi ja olin siinä tehtävässä yli 20 v. Senjälkeen olen saanut olla mukana
muissa tehtävissä mm. latumajan isäntänä ja lapinmatkojen vetäjänä. Muistellessani kulunutta aikaa, siihen sisältyy runsaasti todella hyviä muistoja. On tehty monenlaista
toimuntaa lapinretkistä aina kotikaupungissa järjestettyihin tapahtumiin. Osallistuimme
aikanaan myös IVV-Kuntoiluolumpialaisten järjestelyihin Vierumäellä. Patikkareittien kunnostus ja erilaiset talkoot ovat kuuluneet toimintaamme. Olen saanut runsaasti hyviä
kavereita ja tuttuja muista mukana olevista latulaisista. Olen myös tutustunut suureen
joukkoon henköitä eripuolilta maatamme erilaisissa kokouksissa ja tilaisuuksissa. Latulaiseksi liittymiseni on “rikastuttanut” omaa elämääni runsailla kokemuksilla, joita olen
saanut kokea. ”En päivääkään latulaisena toimimisesta haluaisi vaihtaa pois”. Tosin aion
olla mukana edelleenkin, koska tiedän että mukavaa toimintaa aina löytyy, johin tekiöitä
tarvitaan.
Latulaisina meillä on mahdollisuus tehdä monenlaista toimintaa ja siihen tarvitaan
uutta “verevää” voimaa. Uusia lajeja on myös tarjolla ja entisiä hyviksi koettuja toimintamuotoja tietysti kannattaa jatkaa.
Olen itse parina vuotena entisten lajieni lisäksi, myös kokeillut uuttakin ja sellainen
on Geokätköily. Ikääntyvänäkin voi kokeilla uutta! Touhu on tosi mielenkiintoista ja mukaansa tempaavaa. Siinä saa etsiä ”aarteita”, eli kätköjä luonnosta ja ompa niitä runsaasti
kaupungin taajamassakin. Se sopii myös perheen yhteiseksi harrastukseksi, koska sitä
voi tehdä silloin kun se itselle sopii. Kätköillessä tulee myös samalla liikuntaa ja tutustuu
uusiin paikkoihin. Kätköt on yleensä sioitettu paikkoihin, joissa on jotain nähtävää tai
koettavaa. Tämänkin lajin harrastamisesta löytyy tietoa ja opastusta latulaisten keskuudesta.
Toivon, että saisimme uusia henkilöitä toimitamme jatkajiksi. Jos tunnet kiinnostusta
osallistua johonkin tehtävään, voit siitä kysellä ennakkoon joko puheenjohtajalta, tai
hallituksemme jäseniltä, millaista toimintamme on. Olen myös valmis kertomaan lisää toimionnastamme halukkaille, puhelinumeroni on 0407380960. Parhaiten uusien toimijoiden
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mukaanpääsy onnistuu, jos halukkaat tarjoutuvat itse tekemään yhteistä toimintaa. Ketään ei nykyisin enää kotoa pystytä houkuttelemaan, vaan kaikkiin toimintohin toivotaan
reilua tarjoutumista, näin oikeat ihmiset tulevat oikeille paikoille. Yksin ei kenenkään
tarvitse tehdä, aina löytyy kavereita mukaan. Yhteistyöllähän kaikki onnistuu, sen olen
kokenut myös näinä vuosina toimiessani latulaisena. Toiminnat ovat sikäli ”helppoja”,
että niistä selviydytään aivan maalaisjärjellä.
Hyvää syksyä ja tulevaa talvea!
Kunniapuheenjohtaja Seppo Rautiainen
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TAPAHTUMIA 2012 -2013
Metsämörrikoulu Latumajalla
Jatkuu keväällä 2013 ja tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtana.
Lisätiedot: kirsi-marja.vihervaara@heinola.fi
Aikuisten teatteri la 17.11.2012
Myöhästynyt hääyö, Mikkelin teatteri. Lähtö Heinolan turistipysäkiltä klo 17.00.
Näytös klo 19.00. Lippu 20 • + bussimaksu. Ilmoittautuminen 24.10. mennessä
aino.tiittanen@phnet.fi p.040 725 0647.
SYYSKOKOUS LATUMAJALLA
to 22.11.2012 klo 18.00 Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Pikkujoulut Latumajalla
to 11.12.2012 klo 18.00 Glögiä, puuroa ja joululauluja. Tervetuloa!
Laavuhartaus Tähtiniemen laavulla
su 16.12.2012 klo 16.00. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Heinolan seurakunnan ja Asukasyhdistys Sepän Tähden kanssa.
MUUMIEN hiihtokoulut
ti klo 17.30- 18.30 vko 4. Ravirata/Latumaja
Ilmoittautumiset: 050 5645 064 kirsi-marja.vihervaara@heinola.fi
Laskiaisrieha Latumajalla
su 10.2.2013. Monenlaista toimintaa lapsille ja aikuisille!
Kuutamohiihto helmikuussa
Lumikenkäretki maaliskuussa
Tarkempi ajankohta ilm. myöhemmin.
Hiihtoviikko Ylläkselle Äkäslompoloon vko 13/2013
Lähtö Heinolasta 22.3.13 klo 23.00 ja Paluu 30.3.illalla.
Majoitus mökeissä.
Ilmoittautumiset alkaen 1.12.12 Seppo Rautiainen 040 738 0960
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Se oli sitten perjantai 7 päivä syyskuuta kun lähdettiin Kouvolasta Puolakan bussilla
kohti pohjoista. Yö meni mukavasti torkkuessa ja aamupalalle pysähdyttiin Tievalle. Siitä
sitten kohti Ivaloa ja Inaria. Inarista matkaa jatkettiin taksilla Muotkan Ruoktuun, tai
vähän ohi, siihen polun alkuun.
Puolipilvisessä ilmassa lähdettiin matkaan Peltojoen vartta kulkevaa polkua kohti
Lahtisen kämppää. Kuljettiin ja kuljettiin eikä Lahtista näkynyt. Olimme kaikki käyneet
siellä ja tiesimme sen sijaitsevan polun vieressä, joten ohi emme olleet menneet. No
olkoon missä on, leiri tehtiin Peltojoen varteen!
Aamulla sitten Lahtisen kämppä löytyi ihan vaikeuksitta. Siitä jatkettiin vielä polkua
pitkin kohti Harrijärveä. Tuångånuaivin ja Beaidoaivvasin välistä Alemmalle Honkavuomalle, jonne myös leiri laitettiin. Joku toinenkin oli niillä main pitänyt joskus leiriä ja
jättänyt useaan paikkaan valmiita puita. Niinpä käytettiin niitä hyväksemme.
Maanantai aamuna ilma oli pakkasen puolella ja valkeni aurinkoisena. Laitettiin vain
päivä eväät rinkkaan ja suunnattiin Luolikkokurun vierestä kohti Peltoaivia. Ilma oli selkeä ja näkyvyys mitä parhain. Kaikki kolme huippua käytiin katsastamassa ja takaisin
palattiin suunnilleen samaa reittiä. Ja kuinka ollakaan palatessa huomattiin metrin mittainen kelo. No koska polttopuuta tarvittiin, niin se nostettiin rinkan päälle ja otettiin mukaan. Vähän siinä hiki tuli kun matkaa oli vielä kolme kilometriä. Paita kastui eikä kuivanut
koko viikolla. Mutta hyvä tulet saatiin.
Illalla ennen telttaan menoa laitettiin hyvin päälle ettei yöllä palele. Sitten yöllä kun
heräsi ihan hikisenä, ensin lensi pipo ja kauluri, sitä seurasi fleesit ja villahousut. Liekö
syynä ollut Liisin konjakki vai tuuli joka oli alkanut puhaltaa etelän suunnasta!?
Seuraavana päivänä oli huiputusvuorossa Hanhipään kaikki kolme huippua. Eikä
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vielä keskiviikkonakaan maltettu jättää hyvää leiripaikkaa, missä joutsenet uiskentelivat,
kalat hyppelivät melkein päälle ja väinönputket kukkivat vielä rannassa.
Tehtiin päiväretki Ylemmälle Honkavuomalle. Noustiin Cuanauaivrappah rinteelle ja
ihmeteltiin miten paljon pohjoiseen päin katsottaessa näkyi mäntyjä. No tarkemmin kun
karttaa lukee niin asia selviää. Sinne on merkitty mäntymetsän raja. Palatessa Liisi huomasi juomapullon puuttuvan, korkki vain keikkui pitimessään. No sekin onneksi löytyi pienellä etsimisellä.
Torstaina piti leiriä vaihtaa. Niinpä kulku kävi aurinkoisessa säässä kohti Jeageloaivia
ja sen päällä kulkevaa polkua pitkin Veajetlattu nimisen lammen rantaan. Vähän oli haasteellinen löytää teltalle siitä kivikosta paikka. Ilma oli lämmin.Aurinko paistoi ja myöhemmin illalla oli upea auringonlasku. Sateenkaarikin ilmesty ja pikkuisen ripsahti vettä.
Perjantaina pitikin olla jo puolen päivän aikaan takaisin Muotkan Ruoktussa, jos mieli
linja-auton kyytiin ja saunomaan Vasatokkaan.
Viikko oli ilmojen puolesta hyvä ja ruska tosi kaunis. Maasto mukavaa kulkea ja
iltanuotioilla aika kului mukavasti. Porukalla tehtiin leirissä töitä, mutta Hanna oli päämetsuri ja tiskikone. Liisi keitteli aamupuurot ja Ainolle lankesi usein päiväkahvin keitto.
Seuraavaa vaellusta varten Hannan täytyy hommata uimakengät ja jätesäkki. Liisin
tehdä kynsikkäät ja kankaisia pusseja. Ainon varata sytytyspaloja sadeilmoja ja tuulista
säätä varten.
Retkellä mukana Aino, Liisi ja Hanna.

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

Välinevuokrat
Vain Heinolan Ladun jäsenille, Harri Ikonen p. 045 675 0808
Väline

Vuokra
Päivä

Vuolra
Viikko

Rinkka
Lapsenkantorinkka
Keitin
Teltta
Ahkio
Lapsiahkio
Laavu
Kota
Eräsukset
Lumikengät, aik.ja lapset
Kävelysauvat

4e
5e
–
4e
5e
10 e
4e
20 e
4e
4e
4e

10 e
20 e
5e
10 e
20 e
50 e
10 e
50 e
10 e
20 e
15 e

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 2011
Perhe jäsenmaksu
30 e
1. jäsen
20 e
Rinnakkaisjäsenmaksu
10 e
Nuorisojäsen
7 e (alle 16v)

