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Tämänvuotisella Ruskaretkellä  vaelsivat latulaiset ja sopulit
sulassa sovussa.

Heinolan Ladun syyskokous ja puurojuhla
ke. 28.11. 2007 klo 18.00 Latumajalla

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
Toiminta- ja taloussuunnitelma, sekä valitaan puolet hallituksen jäsenistä.

Kokouksen jälkeen pikkujoulu/puurojuhla.
Tervetuloa!
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Latulaiset
Vuosi 2008 on Suomen Ladun juhlavuosi, yhdistys täyttää 70 vuotta.  Pitkäai-

kainen toiminnanjohtaja Tuomo Jantunen jää eläkkeelle ja uusi toiminnanjohtaja
Eki Karlsson lähtee liikkeelle “perinteistä ponnistaen – uusin eväin kohti tulevai-
suutta” (hänen esitelmänsä otsikko tulevilla syyspäivillä).

Valtakunnallisten syyspäivien teema “hiihtoyhdistyksestä ulkoilun suunnan näyt-
täjäksi” osoittaa, että pääjärjestössä on välintilinpäätöksen aika, mitä eväitä on
repussa, mitä uusia luvassa.  Perustehtävä “edistää liikunnallista elämäntapaa”
säilyy mutta jo visio: “Suomen Latu ja sen jäsenyhdistykset tunnetaan liikuttajina,
ulkoilun ja retkeilyn tunnustettuina asiantuntijoina sekä ulkoilijoiden asiaa ajavana
kaikille avoimena kansalaisjärjestönä” henkii tarmokasta pyrkimystä profiloitua
asiantuntija- ja edunvalvontajärjestönä.  Jäämme odottamaan, miten tämä heijas-
tuu paikallistoimintaan.  Toimintasuunnitelmassa 2008 uutena lajina mainitaan
georetkeily; Suomen Latu kehittää gps-tekniikkaa ja muita uusia teknisiä sovel-
luksia hyödyntävää retkeilyä.  Toivottavasti georetkeilyllä saadaan houkuteltua
aivan uusia harrastajaryhmiä luontoon.

Syksyllä tehdään myös paikallisyhdistyksissä välitilinpäätöksiä; mietitään, mitä
perinteistä ja mitä uutta tarjotaan tulevana vuonna.  Perinteisistä Juustopolku
jatkaa suosiotaan vuodesta toiseen – tänä vuonna n. 180 osallistujaa. Jotain uut-
takin on joka vuosi kokeiltu.  Näissä mietteissä hallitus teki ehdotuksensa toimin-
tasuunnitelmaksi vuodelle 2008.   Tulevassa syyskokouksessa 28.11. kokousväki
voi sitä ruotia ja tehdä lisäehdotuksia toimintaamme.  Myös sähköpostilla  voi
lähetellä toimintaehdotuksia.

Toivotan kaikki jäsenemme tervetulleiksi syyskokoukseen ja pikkujouluun.
Oikein hyvää loppusyksyä, talven alkua ja tietenkin

Iloista Joulua!

Outi Montonen
puheenjohtaja
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JOULUHARTAUS TÄHTILAAVULLA 23.12.2007

SUOMEN LATU 70-VUOTTA 4.-6.1.2008.
JUHLAVIIKONLOPPU HELSINGISSÄ

SL 70-V JUHLATILAISUUS ELI PERHELIIKUNTAPÄIVÄ
su 27.1.2008 LATUMAJALLA

SUKSIEN VOITELUILLAT TORSTAISIN KLO 18 - 19.30
LATUMAJALLA
· aloitusajankohta riippuu lumitilanteesta

KUUTAMOHIIHTO 21.2.2008
· sää- ja kelivaraus

RETKIHIIHTO JA
LUMIKENKÄKÄVELY
HELMI-MAALISKUUSSA
· sää- ja kelivaraus

HIIHTOVIIKKO
viikko 13

TULEVA TOIMINTA

Tarkemmat tiedot yllä mainituista ta-
pahtumista kotisivuillamme ja paikal-
lislehden seuratoimintapalstalla lähem-
pänä ajankohtaa.

Yhdistyksen
SYYSKOKOUS JA  PIKKU-
JOULUT ke 28.11.2007
· aloitetaan klo 18.00 sääntömääräisil-
lä syyskokousasioilla ja jatketaan ko-
kouksen jälkeen pikkujoulutunnelmis-
sa.  Puuroa, kahvia ja joulutorttua on
ainakin tarjolla, ehkä jotain ohjelmaa-
kin.
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Pääsipä latulaiset Akumajalle, Ka-
rigasniemen Akukoskelle syyslomaa
ruskan aikaa viettämään. (Bussi vähän
oikutteli, mutta perille päästiin).

Parkkipaikalta rinkat selkään, sii-
täpä vaellustuntumaa saatiin.

Maja kaunis vastaanotti, majoitti
tallaajaa yksitoista. Sunnuntaina Aku-
varrille yhdessä suuntasimme. Sumus-
sa laella olimme näkymiä ei liiemmälti.
“Yöksi kotiin elävän mieli”. Notskipaik-
ka puron varressa, kahvit keittää tu-

Vietettiin  viikko Akumajalla tehden
päiväretkiä ruskan värjäämään luon-
toon. Maisemat olivat hienoja jo mökin
portailta katsoessa.

Päiväretkillä tavattiin muutama poro
ja äkäisiä sopuleita, jotka juoksenteli-
vat tunturissa ja purojen varsilla ryh-
määmme tarkkailemassa.

Ihmettelimme polkujen varsilla ma-
kaavia kuolleita sopuleita, joita oli to-
della Paljon.

Yhtenä päivänä kävimme Karasjo-
ella, joten Norjaakin tuli vähän nähtyä.
Nordkappissa olisi ollut kiva käydä,
mutta se matka päätettiin jättää toiseen
kertaan.

Ruska 2007

Ruskalla 14.09. - 21.09. 2007

Harmi vain että viikko meni niin
nopeasti.

Akumajalle olisi kiva päästä ehkä
toisenkin kerran.

Syysterveisin tytöt

rautimme. Majalla ruokaa ja saunan
löylyt kruunasi päivän. Eipä pidä muis-
taa jokeen pulahduksia.

Maanantaina uudet kiemurat,  pu-
tous, ampiaispesä ja tunturin huiputus.
Paluumatkalla notskikahvit ja makka-
rat, välipalana riittävät. Illalla taas ruo-
kaa saimme, saunalöylyt kruunajaisiks.

Tiistai lepopäivän tarjos, Karasjo-
elle autoilimme, kauppoja muutamia
katsastimme, siitä Suomeen palasim-
me. Iltatoimet tavanomaiset.
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Keskiviikko aurinkoa antoi, koko
päivän poutana pysyi. Kuuden retkikau-
aksi suuntautui. Viisi tyttöä lyhyemmän
reitin valitsi. Kaksi tupahommille rupe-
si. Päivä kului rattoisasti, tuli ilta nope-
asti. Kaikki terveenä palasi, hymysuin-
na ilomiellä. Puhdas sauna valmiina
odotti, koska kiuas lämpenevi. Kokit
taas kauhaan tarttui, porukalle apetta
valmistui. Vaihtui päivä illaksi, yö kut-
sui untenmaille.

Torstai taas toivoa antoi, aurinko
kun reitilleen nous. Kahlauspäivä mie-
lessä, sekä myöskin lähimaasto. Illan-

suussa tupa puhtaana odotti, ulkoilmas-
ta uurastajat. Joki lauloi loitsujansa yk-
sinäiselle kulkijalle. Ilta taas yhteiseloa
sekä pakkausten kokoamista, bussille
ylimääräiset kivet, kannot, sarvet ynnä
muut.

Perjantai lähtöpäivä. Vielä viimei-
set katselmukset. Siisti tupa jälkeem-
me jää. Kiitokset joka suunnalle. Luon-
to on parhaintaan antanut, silmänruo-
kaa mielin määrin.

Jospa vielä joskus,
joskus  vielä joskus!
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Minulle oli kerrottu lukuisia ylistä-
viä kokemuksia lapin ruskan kauneu-
desta ja lumoavasta tunnelmasta tun-
turissa.

Uteliaan innostuneena ensikertalai-
sena päätin hankkia omakohtaiset ko-
kemukset tuosta ”lapin lumosta”
(...omaan tyyliini aina hieman epäillen).

Lähdin mukaan ryhmään, joka teki
päiväretkiä Akumajalta.Siis varovainen
aloitus...katto pään päällä yöpyen tel-
tan sijaan.

Viikko alkoi pitkällä ajomatkalla
kohti Karigasniemeä ja
Akujokea.Linjabussin pikku reistailu-
kaan ei laskenut fiilistä, olihan edessä
jotain hyvin mielenkiintoista, jotain jota
kannatti odottaa.

Bussimatkan jälkeen tuo sisälläni
odottanut uteliaisuus ja innostuneisuus
alkoi kasvaa, kun siirryimme vaelta-
maan kohti erämaata ja Akumajaa.
Akumajan nähtyäni ensimmäinen mie-
likuva tulevasta mureni kultahipuiksi.

Tuo nettikuvien yöpymismaja osoit-
tautuikin kelohirsihuvilaksi! Ja millä
paikalla se sijaitsikaan! Upean liuske-
kivikallion päällä, eräällä lapin kauneim-
mista paikoista ! “Majan” pihasta kat-
sottuna Akujoki tunturimaisemineen oli
häkellyttävän kaunis näky!

Tuota maisemaa katsellessa “lapin
hulluus” jysähti minuun kertaheitolla.
Maltoin tuskin odottaa seuraavana päi-
vänä suoritettavaa ensimmäistä vael-

lusreissua Akutunturin laelle.
Aamun sarastaessa hämmästelin

vielä uudelleen upeita maisemia ja pää-
tin jo silloin, että tänne on tultava tois-
tekin!

Kun sitten lähdimme kohti Akutun-
turia, mieleni valtasi ajatus, että tämä
kauneus on saatava ikuistettua mah-
dollisimman hyvin myös valokuvin.

Yleensä vaimoni on saanut pyydel-
lä minua kuvaamaan, mutta nyt oli toi-
sin. Hänellä oli kova huoli siitä, että
kulutan kameran akun heti ensimmäi-
senä päivänä! Onneksi kamera toimi
koko viikon ja saimme elämysten lisäksi
suuren määrän muistoja myös kuvien
muodossa.

Vaellus Akutunturille alkoi jyrkillä
puronvarsinousuilla.Vesi,solisevat pu-
rot, maaruska ja puiden väriloisto vih-
reästä keltaiseen ja punervaan nostatti
pulssia ja fiilistä entisestään! Ylöspäin
noustessa oli edessä uusi häkellyttävä
kokemus. Puuton laaja avaruus, tuntu-
rien massiiviset mittasuhteet, jotka sit-
ten tunturin laella loivat omanlaisensa
karun tuunnelman...tunsin oman pie-
nuuteni.

 Toisen päivän reitti suuntautui lä-
heiselle Akuputoukselle ja sieltä
Luovdejohskaiditunturille.Ruskan ym-
päröimä Akuputous, veden suunnaton
voima ja putouksien pauhu, jyrkkine
joen kallioseinineen oli upeaa katsella.

Kolmas päivä olikin sitten ns. lepo-

Akumajan maisemmissa akkuja lataamassa!
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päivä, kun kävimme piipahtamassa ul-
komailla Norjan Karasjoella. Innok-
kaimmat “turistit” kerskuivat käyneen-
sä jopa museossa(ainakin aulassa).

Neljännen päivän retki suunnattiin
Akujärvelle ja kun ilma oli viikon paras
niin päätimme vielä kertaalleen “val-
loittaa” Akutunturin. Akujärven nuotio-
kahveilla koimme melkoisen yllätyksen,
kun kolme kotkaa liiteli taivaalla ter-
vehtimään meitä aivan leirimme
yläpuolelle.Tuntui olevan harvinaista
herkkua kokeneemmillekin vaeltajille!

Lisää “herkkua” oli tiedossa, kun
jatkoimme matkaa Akutunturin laelle.
Meitä odotti jälleen yllätys! Tunturin laki
oli aivan tyyni ja kaunis aurinkoinen ilma
takasi kymmenien kilometrien näky-
vyyden pitkälle Norjan lumisille tuntu-
reille!

Tyyni ilma oli “konkareillekin” uusi
ennen kokematon ilmiö!

Viidentenä päivänä vaelsimme vie-
lä katsomaan Akumajan läheiset jyr-
kät rotkot ja pisteenä i:n päälle kävim-
me “bongaamassa” kotkan mahtavan
pesärakennelman.

 Tämän reissun jälkeen ymmärsin,
miten vaikeaa on muuttaa sanoiksi nii-
tä tunteita ja elämyksiä, joita lapin luon-
to parhaimmillaan tarjoaa. Pitää vain
nauttia niistä ainutlaatuisista tunteista
ja elämyksistä joita yhdessä koimme
tuolla ikimuistoisella reissulla!!

Ps.Jos haluat ladata omat akkusi ja
purkaa pikkuhiljaa kamerasi akkua, niin
suosittelen lämpimästi vierailua Aku-
majan tuntureilla! nimimerkillä koke-
musta on!  T.matti



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

HEINOLAN LATU ry:n YHTEYSTIETOJA
Internet:http://www.phnet.fi/public/heinolanlatu
Pj: Outi Montonen p.714 4656, 0400-900158, outi.montonen@luukku.com
Varapuheenjohtaja: Asko Huvinen p. 715 4956, 050 300 4508
Sihteeri: Anna-Maija Hynninen p.050-5477072, am.hynninen@phnet.fi
Retkipääll: Seppo Rautiainen p.714 4587, 040 738 0960, seppo@rautiainen.net
Kulttuurivastaava: Liisa Kilpilampi p.715 3042
Jäsensihteeri: Asta Mykrä p.0400 490973, asta.mykra@elisanet.fi
Latumajan emäntä: Aino Tiittanen p.040 7250647, aino.tiittanen@phnet.fi
Latumajan isäntä: Seppo Rautiainen p.714 4587, 040 738 0960
Välinevuokraus, Sivakka/Internet: Harri Ikonen p. 045 6750808,
harri.ikonen@phnet.fi

VÄLINEVUOKRAT
Vain Heinolan Ladun jäsenille
Harri  Ikonen  p.  045-6750808

Väline Vrk Viikko
Rinkka 2 e 9 e
Lapsenk.rinkka 2 e 9 e
Keitin - 4 e
Teltta 2 e 9 e
Ahkio 2 e 9 e
Lapsiahkio 5 e 20 e
Laavu 2 e 9 e
Kota 4 e 17 e
Eräsukset 2 e 9 e
Lumikengät 2 e 9 e
Kävelysauvat 2 e 10 e

Lisää Heinolan Ladun toimi-
nasta löydät internetsivuiltam-

me osoittesta
www.phnet.fi/

public/heinolanlatu

Sieltä löydät ajankohtaisimmat
tiedot tapahtumista, ja monen-

laista kuvamateriaalia aiemmis-
ta tapahtumista.

Ehdotukset, vinkit ja tiedustelut
yhdistyksen toiminnasta

tavoittaa nopeimmin hallituksen
jäsenen henkilökohtaisista

e-mail-osoitteista tai
puh.numeroista.


