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Hyvä on hiihtäjän hiihdellä,
kun hanki on hohtava alla,
kun taivas kirkasna kaareutuu -
mut hauskempi hiihtää, kun ruskavipuu,
tuul' ulvovi, polku on ummessa
ja tuisku on taivahalla.

Eino Leino
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LATULAISET
Geokätköily/-retkeily?  Retkipiilo? Mitä se on?.  Georetkeilys-

tä saimme alkuinfoa yhdistyksen kevätkokouksessa pidetyssä esit-
telyssä.  Internetiä, satelliittipaikanninta ja kekseliäisyyttään käyt-
täen perheet ja itsenäiset kätköilijät etsivät ympäri maailman mie-
lenkiintoisiin paikkoihin piilotettuja “aarteita”.  Toukokuussa ko-
koonnumme ensimmäistä kertaa tarkoituksena yhdessä etsiä Kir-
konkylän Rautvuoren maastoon kätkettyjä aarteita.  Tällä kertaa
varusteiksi riittää sopiva maastoliikuntavaatetus mutta jos omistat
gps-laitteen niin se kannattaa ottaa mukaan.

Ennätyslämmin kevät kääntyy vähitellen kesäksi.  Vuodenajois-
ta kevät on mitä parhainta aikaa kuljeskella luonnossa ja tutustut-
taa lapsia ja nuoria luonnossa liikkumiseen.  Erityinen etu kevätret-
kessä on se, että ei ole haittahyönteisiä (hyttysiä, mäkäräisiä, hirvi-
kärpäsiä yms.), jotka voivat pahimmillaan viedä nuorisolta ilon ja
innostuksen koko luontoliikuntaan.  Siispä liikkeelle katselemaan
ja kuuntelemaan kevättä.

Outi Montonen

OTTEITA JOKAMIEHEN OIKEUKSISTA
Liikkuminen luonnossa

Jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsain liikkuminen on yleensä sallittua luonnonti-
laisilla tai siihen verrattavilla alueilla, jos siitä ei aiheudu vahinkoa.  Liikkumisoi-
keutta on rajoitettu pihamailla, pelloilla ja istutuksilla.

Tilapäinen luonnossa oleskelu, kuten levähtäminen, uiminen, auringon ottami-
nen ja tilapäinen leiriytyminen, kuten viikonlopun tai muun lyhyen ajan kestävä
telttailu, on sallittua siellä missä kulkeminenkin, kunhan siitä ei aiheudu vahinkoa
tai haittaa maan omistajalle tai haltijalle.
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Lauantai-aamuna odotimme kuljetus-
ta laskettelukeskus Purnuun turistipysäkil-
lä. Meillä ei ollut mitään tietoa millä ko-
koonpanolla sinne olimme lähdössä, eikä
liioin siitäkään kenen kyytiin olimme me-
nossa. matkasta oli aikaisemmin ollut pu-
hetta  liikunnanopettajamme Outin kans-
sa ja meillä oli käsitys , että myös hän oli
luultavasti tulossa mukaan. Meitä tulikin
noutamaan  kaksi miestä, eikä muita lähti-
öitä ollutkaan. Sannille Markku oli jo tuttu
Akumaja-reissulta joskin Markku tunnisti
Sannin vasta matkan loppupuolella.

Perillä meitä odottivat “huikeat” rinteet,
vaikka Marja oli huimempiakin laskenut jo
aikaisemmin. Marssimme vuokraamaan välineitä. Sannilla oli aluksi hankaluuk-
sia, koska hän oli ensimmäistä kertaa laskettelemassa. Mäkiä oli auki 4/5 ja yksi
niistä oli lastenmäki, jota kokeilimme ensimmäisenä. Sannin ensimmäinen hissillä
nousu olisi pitänyt ottaa nauhalle. “Luulin, että siinä ollaan vähän kuin vesisuksil-
la,” Sanni selitteli noloa hissillä nousua. Laskettuamme noin 3 tuntia alkoi jo nä-
lättää ja päätimme käydä ravintolassa maistamassa hampurilaisia. Ne olivat “LIE-
VÄ” pettymys. Rasvaisen pihvin ja mikrokäsitellyiden lätistyneiden sämpylän
puolikkaiden välissä oli tilkka hampurilaiskastiketta, hampurilaisen vieressä oli
teelusikallinen kurkkusalaattia ja aterian kruunasi pöytään tuotu ketsuppipullo.
Kannatti maksaa 2,5 euroa semmoisesta... se oli sitten itsepalvelua.

Laskimme vielä jäljellä olleet kolme tuntia ja Marja sai traumoja törkeistä
lumilautailijoista, jotka pysähtyivät keskelle mäkeä jumittamaan jättäen laskuti-
laksi edessä olevan hyppyrin. Pahimmilta vammoilta kumminkin säästyttiin.

Tulomatkalla olimme aika väsyneitä ja autossa asustava hämähäkki säikytteli
meitä toden teolla. (Marja nukkuu huonosti koko hiihtoloman...). Siellä olisi voi-
nut olla edes vähän enemmän porukkaa, sillä reissu oli erittäin antoisa ja tarjosi (
ainakin Sannille) uusia kokemuksia.

PS: Kiitoksia Markulle ja Harrille kyydistä ja laskettelu-opetuksesta!
T: Sanni ja Marja

Laskettelemassa
Purnussa
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• SIIVOUSTALKOOT LATUMAJALLA ma 12.5.2008 klo 17.00 alkaen.
Haravointi- yms. pihatöiden jälkeen tarjolla kahvia ja makkaraa.

• LUONTORETKI to 15.5.2008.  Onni Oksasen vetämä retki alkaa kokoon-
tumisella Jyrängön Teboilin (Vanha Lahdentie 1) pihaan klo 17.30.  Retken aika-
na pysähdytään Tähtiniemen laavulle nauttimaan omia retkieväitä.  Tervetuloa.

• KAUPUNKIPYÖRÄILY ti 20.5.2008.  Lähtö kaupungintalon pihasta klo
17.30.  Reitti viitoitettu, maali Latumajalla, jossa mehutarjoilu.  Kypäräsuositus.

• GEORETKI  21.5.-08  Rautvuoren alueelle. Kokoontuminen Rautvuoren
grillikioskin pihalle klo 18.00 Heinolan kk:ssä Kouvolaan johtavan tien varrella,
josta Ilkka Pekkarisen johdolla tutustutaan geokätköjen etsintään ja GPS-laitteen
käyttöön. Maastoliikuntaan sopiva pukeutuminen. Retkellä noustaan Rautvuoren
laelle, joten kuvauksellisia näköalapaikkoja on reitin varrella. Jos omistat GPS-
laitteen ota se mukaan. Retkelle osallistuminen ei edellytä laitteen omistamista.
Tiedustelut Ilkka Pekkarinen puh 0443260255.

• AKUMAJAN kevättalkoot
viikolla 22/2008.  Tiedustelut Seppo Rautiainen puh. 040-7380960.

• VIIKONLOPPURETKI LÄHIALUEELLE.  Tänä vuonna suuntaamme
su 8.6. yhteisellä linja-autokyydillä Kärkölän Huovilanpuistoon. Lähtö klo 9 tila-
usajolaiturista, paluu noin klo 17.  Kuljetusmaksun suuruus ilmoitetaan
myöhemmin.Lisätietoja kohteesta www.karkola.fi/kirkonkyla/huovilanpuisto.htm

• SUOMI MELOO -kanoottiviesti Pieksamäeltä Lahteen 7.-13.6.2008.  Hei-
nolan Ladusta ilmoitettu yksi joukkue..  www.suomimeloo.fi. Tiedustelut Seppo
Rautiainen puh. 040-7380960.

TULEVAA TOIMINTAA
seuratkaa www-sivujamme ja Itä-Hämeen seuratoimintapalstaa lisätie-
tojen saamiseksi lähempänä tapahtuman ajankohtaa (www.phnet.fi/pub-
lic/heinolanlatu)
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• RUSKARETKI viikolla 37 -08
Sorsatunturien alueelle Sallan pohjoisosaan. Osallistujista muodostetaan ryhmiä
jotka vaeltavat vetäjän johdolla itsenäisesti ko. alueella kuljettaen mukana viikon
ruuat ja majoitusvarusteet. Päiväretkeilyyn halukkailla on mahdollisuus varata
majoitus Sallasta ja tehdä retkiä omatoimisesti esim Sallatunturin maastoissa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.7.-08 mennessä Seppo Rautiaiselle puh.
0407380960

• JUUSTOPOLKU - patikkaretki su 28.92008.  Linja-autokuljetus Vuolen-
koskelle lähtee klo 9.00 tilausajolaiturista.

• AKUMAJAN syystalkoot vko 40/2008.  Tiedustelut Seppo Rautiainen puh.
040-7380960

• LEIRIPÄIVÄT TAMPEREELLA 27.-29.6.2008. Heinolan Latu maksaa
leiripäivien kilpailuihin osallistuvien jäsentensä kilpailumaksut. Lisätietoja http://
taivaltajat.sporttisaitti.com.

• KUUTAMOKÄVELY 18.8.2008.  Lähtö Latumajalta kävelysauvoin tai il-
man klo 19.

• ELOPOLKAISU 23.-24.8.2008 Heinolasta Viiniverlan kartanoon Verlaan.
Lähtö klo 10 Latumajan pihasta.  Päivämatkat n. 60 km.  Aamiaismajoitusta
aitassa tai 2 hh huoneessa tai omassa teltassa.  Lisätietoja www.viiniverla.fi tai
Outi Montonen puh 0400-900158
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Säät suosivat Äkäs-
lompolon ympärihiihtä-
jiä ensimmäisestä aa-
musta alkaen. Ja kyllä
latu maistui, ja kilomet-
rejä taittui, makoisa
sauna sen päälle.

Vesalaisen Veikon vuosi-
juhla alkoi liukkaasti
“vesikelkkailulla”lukuisten
katsojien hurratessa, ja jat-
kui maan mainioimmalla
kronikalla, jota kelpaisi esit-
tää suuremmallekin kuulija-
kunnalle. Ja tietenkin ma-
koisilla kakkukahveilla.

Ylläksen Luontokeskus on sopivan aamulenkin päässä kylän majoituksista. Pe-
rillä paita on kostea ja kahvi maistuu. Paluu onkin sitten pelkkää myötälettä.

Latuturistin hiihtoviikko -08 kameran muistista
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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 toiminas-
ta löydät internetsivuiltamme

osoittesta
www.phnet.fi/

public/heinolanlatu

Sieltä löydät ajankohtaisimmat
tiedot tapahtumista, ja monen-

laista kuvamateriaalia aiemmista
tapahtumista.

Ehdotukset, vinkit ja tiedustelut
yhdistyksen toiminnasta tavoit-

taa nopeimmin hallituksen
jäsenen henkilökohtaisista

e-mail-osoitteista tai
puh.numeroista.

Ikkunapaikka, ei merta eikä palmuja lähimainllakaan – oneksi. Mutta silti Kei-
taalla ja sitäkin hienompi lapinmaisema lepuuttaa hiihtelijän silmää ja sielua.



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

HEINOLAN LATU ry:n
YHTEYSTIETOJA
Puheenjohtaja: Outi Montonen p. 714 4656, 0400 900158,
outi.montonen@luukku.com

Varapuheenjohtaja: Asko Huvinen p. 715 4956, 050 4665506

Sihteeri: Anna-Maija Hynninen p.050 5477072,
am.hynninen@phnet.fi

Retkipäällikkö: 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: Harri Ikonen p.045 675 0808

Sivakka/Internet: Harri Ikonen p. 045 6750808,
harri.ikonen@phnet.fi


