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HEINOLAN LATU ry:n tiedotuslehti n:o 1/2003
Internet: www.phnet.fi/public/heinolanlatu

JOUTSENET
Yli soiluvan veen ne sousi,
ne aallon ulpuina ui,
kun aurinko nuorna nousi,
yöt pohjan kun punastui.
Lumikaulat kaartehin ylpein
veen kuultoon kuvia loi.
Povet aamun kullassa kylpein
ne outoja unelmoi.
Otto Manninen
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MURTOMAAHIIHDOSTA
MURTOMAAJUOKSUUN
Taustalla kuuluvassa uutislähetyksessä pohjoisen laskettelukeskukset vakuuttelevat pitävänsä rinteet laskettelukunnossa vielä pääsiäisenäkin uhkaavasta lumipulasta huolimatta. Ryhmä Heinolan
latulaisia kävi kokeilemassa hankien paksuutta maaliskuun viimeisellä viikolla Ylläksen maisemissa ja havaitsi ne ohueksi jo tuolloin.
Laduilta on siis siirryttävä muiden Suomen Ladun päälajien - kävelyn, retkeilyn, pyöräilyn, melonnan, uinnin - pariin. Tapahtumakalenteristamme löytyy monipuolista tarjontaa niille, jotka pitävät myös
yhdessä liikkumisesta. Murtomaajuoksu sieltä taitaa vielä puuttua..
Jokaisen miehen kirja vuodelta 1947 lukee tämän lajin yleisurheiluun kuuluvaksi.
“Yleisurheilu yleensä ei ole kalkkiutuneiden eikä niveltautisten
urheilua. Siitä nauttiminen vaatii suorittajaltaan kimmoisia lihaksia
ja luottamusta omiin kykyihin. Eräät yleisurheilun lajeista ovat kuitenkin sellaisia, että niitä voi harrastelumielessäkin pitää kuntoutumisohjelmassa. Lähinnä tällöin tulee kysymykseen murtomaajuoksu. Eivät kaikki keski-iän miehet ole niin kehnosti eläneet, ettei
heidän sydämensä kestäisi hölkyttelyä joustavilla poluilla. On vain
muistettava Tahkon opettama “hitaasti kiiruhtamisen taito”.
Kuulostaa erittäin latulaiselta lajilta. Sopinee myös naisille.
Tapaamisiin ...
Outi Montonen

LATULAISLIIVIT saapuvat Vapun päivän tienoilla ja ovat
noudettavissa Latumajalta Itä- Häme lehden seuratoimintapalstalla ilmoitettavina aikoina.
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10.-17.8.2002

Kyseessä on KILPISRETKI, siis runoudelle oiva hetki.
Tsahkalilta jo alkoi helle
ja sitä riitti jokaiselle.
Mennessä helikopteri meitä piiritti,
matkaa Terbmisjärvelle siivitti.
Vesitasokin aalloille laskeutui,
Kaakkurin uintirauha toviksi rikkoontui.
Kutturankurusta kolikko löydettiin,
Siettijärvellä lakat syötiin.
Luohttojärven laskujoesta turhaan etsittiin siltaa,
tyydyttiin kaukaa katsomaan Urtaspahtaa.
Pitsujärvellä kapustarinta vihelteli,
kiirunaparhekin kivikossa puikkelehti.
Meekolla kummia kuultiin,
maratonvoittoa kuplaksi luultiin.
Kuanjarjohkalla eläkekerho kalasti
ja luntakin huipulta nouti.
Iltayöstä satoi ja myrskysi,
aamu kuitenkin kauniina valkeni.
Saarijärven kivikoista telttapaikka katsottiin,
pikkujärven poukamassa uljasta näkyä ihailtiin.
Sonera heitti rahansa Saksaan, jättäen
vaeltajat kuulumattomien kännyköiden varaan.
Harras toive kuuluukin:
saammehan pitää kopteri-Aslakin.
Yhteenveto:
Napannut ei harri, mutta tuli tutuksi Terbmisvarri.
Tuolljehuhput huiputettiin, norjalaisia kiikaroitiin.
Iltauinnit uitiin, kärppäkoulua käytiin.
Ikilumet ihasteltiin, Saanan portaat sivuutettiin.
Sirkka & Tuula

Tunturirikko
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TULEVAA TOIMINTAA
LATUMAJAN JA PIHAN SIIVOUSTALKOOT ma 28.4. klo 17.00 alkaen
* Kahvihetki talkoiden päätteeksi
* Omat lehtiharavat ja välineet mukaan
PÄIVÄVAELLUS KARHULAMMEN KODALLE su 4.5.
* Kokoontuminen Latumajalle klo 09.00 Mukaan päiväeväät ja juomat
Retken kesto n. 4 tuntia
KAUPUNKIPYÖRÄILY ti 13.5.
* Lähtö Kaupungintalon pihalta klo 17.30 Reitti viitoitettu risteyksissä,
pituus n. 12-15 km Maali Latumajalla, jossa mehutarjoilu ja arvonnat
* Myynnissä erillisiä polkupyöräarpoja, arpoja ostaneiden kesken arvotaan polkupyörä
VIERAILU Tiirismaan Ladun mökille Rautakankareella ke 21.5 noin klo
18 - . Saunomista, makkaranpaistoa ja jutustelua tiirismaalaisten kanssa Akumajasta ja paljon muusta. Ilmoittautumiset Outille 19.5. mennessä niin
voimme sopia yhteiskyydeistä.
TREFFIT-YHTEISRETKEILY to 5.6. Sonnasen retkeilyalueella
* Mäntyharjun Reissupolkulaiset ja Heinolan Latulaiset kohtaavat Sonnasten retkeilyalueella. Tarkemmin retkestä ilmoitetaan Itä-Häme lehden seuratoimintapalstalla, seuraa ilmoittelua.
YÖKÄVELY pe 6.6. Kokoontuminen Harjupaviljongille klo 22.00
* Omat juomat mukaan. Retken kesto n. 2 tuntia
ELOPOLKAISU PYÖRÄRETKI su 3.8.
* Kokoontuminen Kaupungintalon pihalle klo 09.00
* Mukaan päiväretkieväät ja juomat. Retkenkesto n. 4 tuntia
KIRKKOVENESOUTU su 17.8.
* Lähtö Kylpylän rannasta klo 10.00. Mukaan päiväeväät ja juomat. Retken kesto n. 4 tuntia. Ilmoittautuminen Jaakko Judén puh 040 5712126.
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SAUVAKÄVELYMARATON la 18.10.
* Lähtö Latumajalta klo 08.00
* Omat juomat ja eväät mukaan
SUOMEN LADUN LEIRIPÄIVÄT 27.-29.6. Valkealan Utissa
RETKET LAPPIIN
AKUMAJAN HUOLTOVIIKOT kevät viikolla 22 ja syksy viikko 40
* Tiedustelut ja ilmoittautumiset Seppo Rautiaiselle puh 040 7380960
RUSKARETKI LAPPIIN viikolla 37
* Lähtö pe 5.9. illalla, paluu la 13.9. kuluessa
* Päiväretkeläiset kohde KIILOPÄÄ, jossa majoitus ja ruokailut. Retkeileminen päivittäin Kiilopään oppaiden johdolla. Vaeltajat kohteena LEMMENJOEN alue. Vaelletaan ryhmittäin oppaiden johdolla.
* Tiedustelut ja ilmoittautumiset 30.6. mennessä Seppo Rautiaiselle puh 040
7380960

VARUSTEIDEN VUOKRAUS
Jaakko Judén p. 040 571 2126
Vuokra jäseneltä
Väline
Vrk
Viikko
Rinkka
Lapsenkantorinkkka
Keitin
Teltta
Ahkio
Lapsiahkio
Laavu
Kota
Eräsukset
Lumikengät
Kävelysauvat

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

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

Vuokra ei-jäseneltä
Vrk
Viikko
4e
4e
4e
4e
10 e
4e
9e
4e
4e

17 e
17 e
7e
17 e
17 e
35 e
17 e
34 e
17 e
17 e
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Maailman rauhallisimmilla rajoilla
Vuosi vuodelta alkoi rinkka tuntua
aina vain painavammalta, vaikka oli jo
opittu turhia karsimaankin. Niin päätimme eräänä kesänä osallistua ns. perheleirille, jolla tehtäisiin enimmäkseen
päiväretkiä kevein eväin. Kilpisjärven
Retkeilykeskuksessa kokoonnuttaessa
totesimme porukan ikähaarukan ulottuvat seitsenvuotiaista suunnilleen
kuudenkymmenen hujakoille. Oppaana tulisi olemaan legendaarinen Yliperän tuntija, Yrjö Metsälä. Nyt hän
vaeltaa jo tuonpuoleisilla tuntureilla.
Muutaman auton letkassa ajeltiin
ensin Skibotteniin ja edelleen Lygnevuonon rantaa noudatellen lännemmäksi kunnes tuli jyrkkä käännös ylämaita kohti. Signaldalenin kylään tie
päättyi ja tunturipolku alkoi.
Ensimmäisenä iltana leiriydyttiin
Paraselvan varteen ryöppyävän putouksen äärelle. Seuraavana aamuna aamupalan jälkeen Yrjö komensi: “Et
mene tiskaamaan. Naiset aina tiskaa.”

Niinpä aamuiseen kaurapuurokattilaan
tehtiin päivällä perunamuusi ja illalla
räiskäletaikina välillä pesemättä!
Silloin oli jo majoituttu uutuuttaan
hohtavaan norjalaiseen tunturitupaan.
Meidän autiomajoihimme tottuneelta
se tuntui suorastaan ylelliseltä lakattuine lattioineen ja pehmustettuine lavereineen. Kaiken huippuna oli jopa
aromilasit kaapissa!
Seuraavana päivänä oli tavoitteena
Ruotsin Pältsa. Nousu oli todella rankka ja kaikki eivät halunneetkaan perille asti. Mutta aina on joukossa muutama huippuhassu, joiden on päästävä
tavoitteeseen. Laki oli yllättävän laakea ja tasainen, aivan erilainen, kuin
vastapäinen Måskogaissa. Yllättäen
pilvi verhosi laen. Ympäristö katosi,
äänet vaimenivat, oli vain pieni ryhmämme keskellä ei mitään. Olimme
kirjaimellisesti pilvessä. Alastulo oli
näissä olosuhteissa todella hidasta ja
konstikasta. Puolirinteessä tupsahdim-
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me ulos pilvestä kirkkaaseen päivään
ja puronvarren kahvinuotio alkoi siivittää askelta.
Illansuussa piipahdimme majapaikkamme lähellä olevaa vanhaa Gappohyttan majaa, joka oli ollut aikaisempien käyntiemme vaatimattomampi mutta viihtyisä tukikohta. Hiukan
haikeina muistelimme kuinka siellä
kauan sitten yhdeksänvuotiaan kummipojan kanssa luettiin “Aarresaarta”
sateen ropistessa kattoon. Nyt tuo poika oli jo aikamies, jolla oli oma perhe. Ja tää11ä kummit vielä harmaantuneinakin hurmaantuvat suurtuntureiden lumosta!
Vielä oli edessä yllätyksiä: Loivaa
lumikenttää ylöspäin, vieressä solisi
sulavesipuro. Tulimme turkkosinvärisen järven rantaan. Vedessä ei näkynyt mitään elävää. Tunturit tulivat yhä
lähemmäksi. Viimeisen solan jälkeen
oli edessä umpijäässä oleva järvi. Se
oli täysin varjossa korkeiden tunturien välissä ja uhosi hyytävää kylmyyttä. Äsken olimme hikoilleet heinäkuun
hetteessä! Tämä kannatti kokea.
Näillä main ollessa on tietenkin
käytävä Paraksella. Paluupäivää edeltävänä päivänä siivotaan maja , pannaan kamat kasaan ja lähdetään paluupolulle. Paraksen juurella jätetään rinkat rinteeseen ja lähdetään ylämaihin.
Se viimeinen nousu tuntuu taas tulleen

7

jyrkemmäksi, mutta lopulta voidaan
istahtaa lakimerkin juurelle. Markusfjelletin sinertävät ikilumet tuntuvat
olevan ihan käden ulottuvilla. viimeisellä iltanuotiolla summataan viikon
kokemuksia. Aina ei ollut ihan varmaa
kumman kuningaskunnan puolella ollaan. Olemme kulkeneet maailman
rauhallisimmilla rajoilla. Olisivatpa
useammat valtioiden väliset rajat tällaisia!
Kansainvälisyys vain kasvaa, kun
palaillaan Kilpisjärvelle. Siellä on alkamassa vuotuinen Artic Rice-kanoottikilpa. Kulkuneuvojen kirjo on melkoinen aina inkkarikanootista uusimpaan kanadalaiseen keksintöön. Etäisimmät osanottajat ovat kuulemma
Australiasta. Lähtö klo. 03 on näkemisen arvoinen. Näyttää kuin koko
järvi peittyisi kanootteihin. Pian alkaa
kuitenkin syntyä hajontaa, ja kohta
kärkipää jo sukeltaa Könkämäenon
pärskeisiin. Mieleen tulee utopistinen
ajatus: kunpa useammat kansojenväliset koitokset voisivatkin olla tällaisia!
Sylvi

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

HEINOLAN LATU r.y. hallitus v. 2003
Puheenjohtaja: Outi Montonen
Sihteeri: Pirjo Saarinen
Taloudenhoitaja: Raija Tavikainen
Latumajan isäntä: Jaakko Judén
Latumajan emäntä: Aino Tiittanen
Jäsensihteeri: Asta Mykrä
Seppo Rautiainen
Asko Huvinen
Harri Ikonen
Risto Kalermo
Liisa Kilpilampi
Jari Kinnunen
VARAJÄSENET:
Aimo Kvick
Markku Pakkanen
Liisi Laine
Aino Tiittanen
Martti Länsiluoto
Taisto Tossavainen
Riitta Peltonen
Pekka Virtanen

Heinolan Ladun jäsenmaksut 2003
1. jäsen
13,50 e
2. jäsen
7,00 e
Lapset (alle 16 v)
2,00 e
Perhejäsenmaksu
20,50 e
Jäsenetuina saat Latu ja Polku, sekä Sivakka lehdet ja
monenlaista liikuntaan, ulkoiluun, retkeilyyn ja kuntoluun liittyvää toimintaa.

