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Lappala (kuva: Mari Pokki)

Hallituksen terveiset
Nopeasti on jälleen vuosi kulunut ja olemme uuden vuoden kynnyksellä. Kulunut
vuosi 2019 kului perinteisten tapahtumien ja ryhmien muodossa. Parin vuoden
tauon jälkeen saimme tänä keväänä pienet ja vähän isommatkin metsämörrit
tutkailemaan metsän ihmeitä. Kiitos siitä uuden ohjaajan. Syyskuussa
järjestimme ensimmäisen jäsenmatkan Helsinkiin lapsiperheiden
suosikkikohteisiin Linnanmäelle ja Korkeasaarelle. Matka sai positiivisen
vastaanoton, joten jatkoa saattanee olla odotettavissa tulevana vuonna.
Kuluneeseen vuoteen kuului myös vuosien saatossa monelle jäsenelle tutut
tapahtumat. Vuonna 2019 juhlittiin Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivien 20 vuotista taivalta. Tapahtumaan oli kutsuttu kunniavieraita ja Orilammen Majalle
oli järjestetty valokuvanäyttely, jossa pääsi kurkistamaan tapahtuman historiaan.
Tapahtuma oli onnistunut. Tulevan vuoden tapahtuma on kohdannut
monenlaisia vastoinkäymisiä, kun muun muassa latujen tekoa on rajoitettu
suuresti. Tästäkin huolimatta talkoovoimin tapahtuma toteutetaan osittain uusin
hiihtoreitein ja aktiviteetein.
Muumihiihtokoulu liikutti vuonna 2019 sankoin joukoin eri ikäisiä lapsia, ja
kahtena helmikuun iltana latusilta kaikui naurua ja iloista puheen pulputusta.
Aikuisten hiihtokouluopetuksesta vastasi jälleen Valkealan Kajon hiihtojaosto.
Heidän panoksestaan tapahtuman onnistumiseksi olemme hyvin kiitollisia.
Varttuneempia latulaisia ovat ansiokkaasti liikuttaneet niin kevät- kuin
syyskaudellakin viikoittain tutut ohjaajat Sari ja Tuija. Lapin lumoa ihastelemaan
ja liikkumaan on päässyt vuonna 2019 Valkealan Ladun matkassa niin keväällä
Ylläksen hangille kuin syksyllä Saariselän ruskaa ihastelemaan. Kuluneen
kevään pilkkikisoissa voiton vei harmittavasti Eläkeliiton Valkealan yhdistys,
vaikka latulaiset taistelivat kunniakkaasti loppuun asti. Ensi vuonna uusin
yrityksin ja kirein siimoin.

Alla olevin saatesanoin haluamme kiittää kuluneesta vuodesta 2019 sekä
toivottaa Rauhaisaa Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2020 kaikille jäsenille,
talkoolaisille ja yhteistyökumppaneille!
Elämän ohjeet uuvelle Vuojelle
1. Anna kaekkee, vua elä periks.
2. Joka ihteesä luottaa, se kykynsä tuploo.
3. Naara itelles ennenku muut kerkijää.
4. Murheen kantaa yksinnii, vuoan illoon pittää olla kaks.
5. Leoka pystyyn, kun tulloo kova paekka, pyssyypä aenakkii suu kiinni.
Eiköhän näellä evväellä pärjee!
Hallitus

Latusilla (kuva: Tuija Puustinen)

Koontia vuodelta 2019
Tammikuun 12. päivänä vietimme kauden 2018 päättäjäiset Valkealan
Nuorisoseurantalolla. Päättäjäisiin osallistui noin 40 latulaista. Ohjelmassa oli
niin laulu- kuin akrobatiaesitys sekä ruokailu ja kakkukahvit.
Tammikuussa Valkealan Latu ry esitteli toimintaansa kolmen päivän aikana
Matkamessuilla osana Kouvolan kaupungin osastoa.

Matkamessut 2019 (kuva: Lea Aalto)

Matkamessut 2019 (kuva: Lea Aalto)

Helmikuussa järjestettiin Muumi -hiihtokoulu ja aikuisten hiihtokoulu
monivuotisen perinteen tavoin yhteistyössä Valkealan Kajon hiihtojaoston kanssa.
Valkealan Latu ry:n puolesta pääohjaajana toimi Maria Rimpiläinen.
Tapahtumassa hiihti yli 40 lasta ja kymmenkunta aikuista. Talkoolaisia
tapahtumassa oli lähes 30.
Helmikuussa (22.-24.2.) järjestettiin Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät 20.
kerran. Tapahtumassa liikuttiin Repoveden kansallispuiston ja lähialueen
maisemissa niin suksilla kuin kävellenkin. Orilammen Majan pihapiiriin oli
järjestetty monenlaista aktiviteettia, kuten lasten toimintarata, poniajelu,
pulkkamäki, lumikenkäily ja potkukelkkailu sekä pilkintä. Pikkunälän
yllättäessä pihalla pääsi nautiskelemaan makkarasta ja letuista. Suurempaan
nälkään antimet löytyivät Orilammen Majan tarjonnasta. Tapahtumaan oli
toteutettu myös valokuvanäyttely, joka kertoi kuvin tapahtuman historiasta.
Juhlavuoden kunniaksi tapahtumaan oli kutsuttu kunniavieraita. Vuosien
talkootyöpanoksesta tapahtuman eteen palkittiin kunniakirjoin latulaisia.

Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivillä jaettiin kunniakirjoja pitkäaikaisille talkoolaisille (kuvat: Lea
Aalto)

Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivillä jaettiin kunniakirjoja pitkäaikaisille talkoolaisille (kuvat: Lea
Aalto)

Maaliskuussa oli Valkealan Latu ry:n vuoro haastaa Eläkeliiton Valkealan
yhdistys perinteiseen pilkkikilpailuun. Kilpailu toteutui 9.3. Haukkajärvellä.
Edellisen voitokkaan vuoden jälkeen jouduimme taipumaan kokemuksen rinnalla
Eläkeliiton Valkealan yhdistyksen viedessä pilkkikilpailun voiton.

Pilkkikisat Haukkajärvellä (kuva: Mari Pokki)
Huhtikuussa (5.-13.4.) Valkealan latulaiset matkasivat jälleen Ylläksen hangille
hiihtämään ja nauttimaan kauniista Lapin luonnosta. Matkan ohjaajina toimivat
Tuija ja Kari Puustinen.

Lähtö hiihtämään (kuva: Tuija Puustinen)

Mökin pihassakin lunta riittää (kuva: Tuija Puustinen)

Reippaat hiihtäjät (kuva: Tuija Puustinen)

Toukokuussa Valkealan Latu järjesti Metsämörrikoulun 4-6 -vuotiaille lapsille.
Ohjaajina toimivat Marika Laurila, Leena Ravantti ja Krista Puustinen.
Metsämörriretkiä oli yhteensä neljä. Metsämörrikoulussa lapset pääsivät
tutustumaan luontoon muun muassa erilaisten leikkien ja tarinoiden avulla.
Metsämörriläisten kulkiessa metsästä kuului iloisen puheen lisäksi myös lauluja.
Eräs retkien kohokohta oli majan rakentaminen ja evästauot metsän siimeksessä.

Mörriläiset tutkailemassa metsää

Mörriläisten ja mörrin maja (kuvat: Krista Puustinen)

Luupilla tutkaileminen on kivaa

Metsämörri ja mato (kuva: Krista Puustinen)
Toukokuussa latulaiset patikoivat kevätkauden päätteeksi Paaskosken Majalle,
jossa tarjolla oli pientä suolaista ja makeaa syötävää. Makkaran paiston ohessa
reippailijat ehtivät vaihtaa kuulumisiaan ja viettää mukavaa kevätiltaa kauniissa
maisemissa.

Kukat (kuva: Tuija Puustinen)

Elokuun 18. päivänä Valkealan Latu ry osallistui MLL Valkealan yhdistyksen
Seikkailusunnuntai -tapahtumaan, joka järjestettiin Repoveden
kansallispuistossa. Latulaisten toimesta lapset pääsivät tapaamaan Metsämörriä
ja kuuntelemaan mörrin kertomia tarinoita. Tapahtuma oli suosittu ja päivän
aikana tapahtumassa vieraili runsain joukoin lapsiperheitä.
Syyskuun ensimmäisenä päivänä Valkealan Latu ry:n jäsenet pääsivät matkalle
Helsinkiin kohteina joko Linnanmäki tai Korkeasaari. Mukana matkalla oli lähes
40 osallistujaa. Matkalla oli iloinen ja rento tunnelma. Tehtiinpä matkasta juttu
paikalliseen lehteenkin.

Korkeasaaressa (kuva: Tuija Puustinen)

Syyskuussa (6.-14.9.) Valkealan Latu ry järjesti pitkien perinteiden tapaan
ruskamatkan Saariselälle. Retkellä ohjaajina toimivat Tuija ja Kari Puustinen.
Matkalaiset pääsivät nauttimaan luonnon tarjoamista ruskan väreistä. Matkasta
saatiin positiivista palautetta.

Ruskamatkalla (kuva: Tuija Puustinen)

Suunnan otto (kuva: Tuija Puustinen)

Retkeilijät (kuva: Tuija Puustinen)

Joulukuussa latulaiset viettivät perinteisesti itsenäisyyspäivää Repovedellä
patikoiden. Retkeilijät pääsivät testaamaan Lapinsalmen uuden sillan, josta
matka jatkui Määkijän kodalle. Perillä retkeilijöitä odotti lämmin juoma ja
halukkaat pääsivät nauttimaan eväistään lämpimässä kodassa.
Itsenäisyyspäivän kunniaksi kansallispuistossa kaikui Maamme -laulu
retkeilijöiden esittämänä. Kuva Valkealan Latu ry:n patikoijista pääsi
valtakunnalliseen itsenäisyyspäivän vastaanoton tv -lähetykseen. Mikäpä
olisikaan hienompi tapa viettää itsenäisyyspäivää kuin nauttia Suomen kauniista
luonnosta.

Kuva Valkealan Latu ry:n patikoijista valtakunnan itsenäisyyspäivän vastaanoton lähetyksessä
(kuva:

Patikoijat Määkijän kodalla (kuva: Tuija Puustinen)

Lapinsalmen uusi silta (kuva: Tuija Puustinen)

Venytellen vetreäksi -jumpparyhmän säännöllisistä viikoittaisista
kokoontumisista niin kevät- kuin syyskaudellakin ovat huolehtineet Sari Haimi ja
Tuija Puustinen. Ryhmässä on oma vakituinen kävijäporukkansa, mutta uudet
jumppailijatkin ovat ryhmään aina tervetulleita. Lihaskunto- ja
venyttelyliikkeiden lisäksi ryhmässä on käyty muun muassa sauvakävelemässä.
Tapahtumat vuonna 2020
* Venytellen vetreäksi -jumpparyhmä kokoontuu kerran viikossa tiistaisin klo 1819 Valkealan kirkonkylän urheilukentän huoltorakennuksessa. Ryhmää ohjaavat
vuoroviikoin Sari Haimi ja Tuija Puustinen. Jumppaan osallistuminen ei vaadi
erillistä ilmoittautumista. Varaathan mukaasi joustavat sisäliikuntaan sopivat
vaatteet, kengät, juomapullon ja iloisen mielen. Kevätkauden jumppakausi alkaa
14.1. Lisätietoja ryhmästä antavat Sari p. 040 085 1620 tai Tuija p. 050 350
0613.
* Muumi – hiihtokoulu ja Aikuisten hiihtokoulu 4.-5.2.2020 klo 16:45-18:30
Valkealan kirkonkylän urheilukentällä.
Ryhmät:

Pikku-Myyt 4 vuotta (ilman huoltajaa)
Muumipeikot 5 vuotta
Nipsut 6 vuotta
Hiihtomaisterit 7-8 vuotta
Luistelutekniikka/ Skicross 9-14 vuotta

Hinta:

10 euroa
Hintaan sisältyy hiihdon ohjaus, todistus ja mehutarjoilu.

Aikuisten hiihtokoulun ohjauksesta vastaa Valkealan Kajon hiihtojaosto.
Hiihtokoulun aiheena on perinteinen ja luisteluhiihto. Aikuisten hiihtokoulun
hinta on 10 euroa.
Ilmoittautumiset hiihtokouluihin 26.1. mennessä Leena Ravantille p. 040 522
5740.
* Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät 21.-23.2.2020 klo 9-16 (kaikkina päivinä).
Ohjelmassa on erämaahiihtoa, sauvakävelyä, lumikenkäilyä, pilkkiongintaa sekä
paljon muita aktiviteetteja. Lapsille on tehty lasten latu ja pulkkamäki. Perjantai
on suunnattu yritysten tyhy -toimintaa ajatellen ja viikonloppuna on huomioitu
erityisesti perheet.
Osallistumismaksut: 10€/ henkilö 20€/ perhe
Tiedustelut: Valkealan Latu ry/ Tuija Puustinen p. 050 350 0613 tai Orilammen
Maja p. 05-389 881. Orilammen Majalta on mahdollisuus varata yöpyminen ja
tarjolla on myös edullinen lounas.
* Valkealan Latu ry:n ja Eläkeliiton Valkealan yhdistyksen perinteiset pilkkikisat
järjestetään Haukkajärvellä 7.3.2020 klo 10-13. Osoite: Raminpolku 24, Valkeala
(entinen Rakennusliitto os.60 rantapaikka). Sarjat: nuoret, naiset ja miehet.

* Hiihtomatka Ylläkselle (vko 15) 3.-11.4.2020.
Tiedustelut ja varaukset: Tuija Puustinen p. 050 350 0613 klo 17 jälkeen tai
sähköpostitse: puustinentuija@gmail.com.

Sukset (kuva: Tuija Puustinen)

Lumienkeli (kuva: Tuija Puustinen)

Kevätkaudella 2020 järjestetään Metsämörrikoulu 4-6 -vuotiaille lapsille
Valkealan kirkonkylän lähimaastossa. Mörrikoulussa lapsi pääsee tutustumaan
ohjatusti luontoon erilaisten leikkien ja tarinoiden myötä. Seuraa ilmoittelua
lehdistä ja kotisivuilta. Lisätietoja antaa: Leena Ravantti p. 040 522 5740 tai
sähköpostitse: leena.ravantti@gmail.com.

Metsämörrin lukutuokio (kuva: Krista Puustinen)
* Kevätkauden päätös toukokuussa 2020. Perinteinen sauvakävely- ja
patikointiretki Paaskosken Majalle. Lähtö Valkealatalon pihasta tai Jyrääntien
hiihtoparkista klo 18. Retkellä ohjelmassa on rentoa yhdessä oloa. Tarjolla on
mehua, kahvia ja makkaraa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Leena Ravantti p.
040 522 5740.
* Ruskamatka Saariselälle (vko 37) 4.-12.9.2020.
Tiedustelut ja varaukset: Tuija Puustinen p. 050 350 0613 klo 17 jälkeen tai
sähköpostitse: puustinentuija@gmail.com.

* Itsenäisyyspäiväkävely 6.12.2020 Repoveden kansallispuistossa.
Tapahtumista tiedotetaan lehtien yhdistyspalstalla (Kouvolan Sanomat ja
Valkealan Sanomat), kotisivuilla (www.valkealanlatu.fi) sekä satunnaisesti
Facebookissa. Seuraa ilmoittelua tarkempien tietojen saamiseksi.
Talkootyö on tärkeä osa yhdistys toimintaa. Ilman talkootyötä ei yhdistystä ole.
Mikäli olet kiinnostunut liittymään reippaiden ja aktiivisten talkoolaisten
porukkaan, ole rohkeasti yhteydessä puheenjohtajaan p. 040 069 0325.

Sumua (kuva: Tuija Puustinen)

Järvimaisema (kuva: Tuija Puustinen)

Jäsenetuja
- Valkealatalolla voi käydä uimassa edulliseen hintaan. Uimahallin lippu (2
euroa/ kerta) lunastetaan Valkealatalon kassalta näyttämällä yhdistyksen
jäsenkortti. Etu on käytettävissä kerran viikossa. Lunastaessasi lippua muista
merkitä nimesi kassalla olevaan vihkoon.
- Jäsenet voivat lainata yhdistykseltä veloituksetta seuraavia tavaroita:
* nuotiopannuja (2kpl)
* lettupannuja (2kpl)
* nuotiokattilat (2kpl)
* suksien voitelutelinettä
sekä korvausta vastaan telttakatosta ja telttaa. Korvaus: 30 euroa/ vuorokausi ja
10 euroa lisä vuorokausi. Telttakatoksen pystytys, purku ja kuljetukset erillisen
sopimuksen mukaan.
Tiedustelut: Tapani Forsström p. 040 069 0325.
- Jäsenet voivat lainata myös Frisbeegolf -kiekkoja.
Tiedustelut: Tuija Puustinen p. 050 350 0613.
-Urheilu Jokiselta (Kuusankoskella) saa vaatteista 20% alennuksen näyttämällä
jäsenkorttia.
- Mikäli kaipaat ohjausta kuntosalille tai sauvakävelyyn tai opastusta vaikkapa
Repovedelle, ota rohkeasti yhteyttä yhdistyksen hallituksen jäseniin.
- Mikäli olet kiinnostunut ryhmän ohjaamisesta, pääsee yhdistyksessä
ohjaamaan erilaisia ryhmiä. Yhdistys kouluttaa ryhmän ohjaajia Suomen Ladun
ohjaajakoulutuksissa.
- Yhdistystoiminnassa pääsee tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja saa itselleen
mielekästä tekemistä.

Auringonlasku Lappalalla (kuva: Virpi Meriläinen)

Jäsenmaksut vuonna 2020
Perhejäsenmaksu

35€

1. jäsen
25€
Nuorisojäsen (alle 19v.)
15€
Rinnakkaisjäsen (muun latuyhdistyksen jäsen)
15€
Yhteisöjäsenmaksu (yritys maksaa yksittäisen työntekijän jäsenyyden) 27€
Suomen Ladun jäsen
57€
Jäsenmaksuihin sisältyy Latu- & Polku -lehti.
Jäsenasioissa lisätietoja antaa jäsensihteeri Virpi Meriläinen p. 040 706 1512 tai
sähköpostitse: virpi.merilainen@live.fi. Jäseneksi voit liittyä joko ottamalla
yhteyttä jäsensihteeriin tai suoraan Suomen Latu ry:n sivulla: www.suomenlatu.fi.
Valkealan Latu ry kuuluu Kymi-Vuoksi latualueeseen. Alueen yhteyshenkilönä
toimii Tuija Kepsu Kouvolan Latu ry:stä.

Kalasaalis Repovedellä (kuva: Krista Puustinen)

