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Hallitus vuonna 2021 

 
 

Puheenjohtaja  Antti Haverinen  p. 040 571 5110 
        antti74.haverinen@gmail.com 
 

Sihteeri   Tuija Puustinen  p. 050 350 0613 

jäsen        puustinentuija@gmail.com 

 
Varapuheenjohtaja/ Virpi Meriläinen  p. 040 706 1512 
jäsensihteeri      virpi.merilainen@live.fi 

jäsen          

 
Tiedottaja   Mari Pokki   mari.pokki@gmail.com 

jäsen             
   

Emäntä   Leena Ravantti  p. 040 522 5740 

jäsen        leena.ravantti@gmail.com 
 
Jäsen    Maaret Leskinen  mltilit8@gmail.com  
 

Varajäsen   Krista Puustinen  k.puustinen@hotmail.com 

 

Varajäsen   Kari Puustinen  kari.puustinen@pp1.inet.fi 
 

 

 

Kilpisjärvi (kuva: Tuija Puustinen) 



Hallituksen terveiset 
 

 

Haasteellisen vuoden myötä, on tämä jäsentiedote uusiutunut niin, että 

kuluneen vuoden tapahtumista kerrotaan kuvin, sillä sanallisesti kerrottavaa 

toiminnasta ei juurikaan ole. Tuttuun tapaan jäsentiedotteen loppuun on kasattu 

tietoja vuoden 2021 tulevista tapahtumista ja ryhmistä.  

 

Muutama sana kuluneesta vuodesta. Alkuvuonna kehno lumitilanne vaikeutti 

perinteisten tapahtumien järjestämistä. Jouduimme perumaan Muumi – ja 

aikuisten hiihtokoulun, ja Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät kutistuivat 

pienimuotoiseen makkaran/ letun paistoon Orilammen Majan kodalla. Valkealan 

Latu ry:n ja Eläkeliiton Valkealan yhdistyksen välinen haastepilkkikilpailu sen 

sijaan saatiin kilvoiteltua maaliskuussa. Tälläkin kertaa yhdistyksemme koki 

karvaan tappion ja joutui taipumaan kokemuksen edessä, Eläkeliiton Valkealan 

yhdistyksen viedessä ylivoimaisen voiton. Toivottavasti tulevana vuonna saamme 

mahdollisuuden tasoittaa tilannetta ja viedä pokaalin kotiin. 

 

Kevään kuluessa korona lamautti vähitellen kaiken toiminnan. Kesätauon 

jälkeen koronatilanne oli helpottanut hetkeksi otteensa niin, että kykenimme 

järjestämään jäsenillemme retken Lappeenrannan hiekkalinnoille ja 

kanavaristeilylle Saimaalle. Retkellä mukana oli noin kolmisenkymmentä 

matkaajaa. Syksyn tullen käynnistyi jälleen viikoittainen Venytellen Vetreäksi -

jumpparyhmä Sarin ja Tuijan ohjaamana.  

 

Koronatilanteen pahentuessa hiipui yhdistyksen toiminta jälleen. Vaikeassa 

tilanteessa olemme koettaneet tarjota jäsenille tapahtumia ja ohjattua liikuntaa 

turvallisesti niin pitkään kuin mahdollista. Vuonna 2020 turvallisuus ja 

vastuullisuus ovat vaatineet toistuvasti toimintojen perumista, mutta elämme 

uskossa, että tuleva vuosi tuo tullessaan ajan, jolloin voimme tarjota jälleen 

tuttua toimintaa. 

 

Valkealan Latu ry:n hallitus lähtee vuoteen 2021 hieman uudistuneella 

kokoonpanolla. Suuret kiitokset pitkäaikaiselle puheenjohtajalle Tapani 

Forsströmille ja hallituksen jäsen Olli Siukkolalle mukavasta yhteistyöstä ja 



arvokkaasta panoksesta yhdistyksen toimintaan. Tervetuloa mukaan hallituksen 

toimintaan Maaret Leskinen ja tsemppiä Antti Haveriselle puheenjohtajan pestiin. 

 

Aleksis Kiven sanoin ” Hiiteen kaikki mielen mustuus, me suoritamme itsemme 

tästä retkestä kuin enkelit. Asiat käyvät hyvin, peijakkaan hyvin, eikä yhtään 

syytä päätä kallistella ”, haluamme luoda uskoa ja voimaa jokaiseen jäseneen. 

Tässäkin tilanteessa olemme kaikki yhdessä, ja ponnistamme kohti parempaa 

vuotta. 

 

Valoisaa Vuotta 2021 toivottaen, 

 

Hallitus 

 

 

Luonnossakin voi ottaa rennosti (kuva: Tuija Puustinen) 

 



Kuvia vuoden 2020 varrelta 

 

Vuoden 2019 päättäjäiset 11.1.2020 Valkealan Nuorisoseurantalolla. 
 

 

Virpi Meriläinen ja Antti Haverinen tarjosivat juhlaväelle iloa improvisaation keinoin (kuva: Krista 

Puustinen) 

 



 

Ja niin hallituksen jäsenet perheineen…. (kuva: Mari Pokki) 

 

 

…kuin juhlaväkikin pääsivät… (kuva: Mari Pokki) 



 

…mukaan improvisoimaan (kuva: Anni Pokki) 

 

 

Juhlaväkeä (kuva: Tuija Puustinen) 



Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät 22.2.2020 Orilammen Majalla. 

 

 

Makkaran paistoa (kuva: Kirsta Puustinen) 

 



Valkealan Latu ry:n ja Eläkeliiton Valkealan yhdistyksen haastepilkkikilpailu 

Hautalan lammella 7.3.2020   
 

 

Pilkkijöitä (kuva: Krista Puustinen) 

 

Pilkkijä… (kuva: Krista Puustinen) 



 

… ja hänen saaliinsa (kuva: Krista Puustinen) 

 

Pilkillä (kuva: Virpi Meriläinen) 



Jäsenmatka Lappeenrantaan hiekkalinnoille ja Saimaan kanavaristeilylle 

22.8.2020 
 

 

Hiekkaveistos 2020 (kuva: Mari Pokki) 

 



 

Kanavaristeilyllä (kuva: Mari Pokki) 

 

Kanavaristeilyllä (kuva: Tuija Puustinen) 



 
 

 

Kanavaristeilyllä (kuvat: Mari Pokki) 



 

 
 

 

Lappeenrannan reissulaiset (kuvat: Mari Pokki) 



Ruskamatka Saariselälle 4.-12.9.2020 

 

 

Reippailijat (kuva: Tuija Puustinen) 

 

 

Variksenmarjat (kuva: Tuija Puustinen) 



 

Malja ruskalle (kuva: Tuija Puustinen) 

 

 

Huilitauko (kuva: Tuija Puustinen) 



 

Luonnon kauneutta Lutto-ojalla (kuva: Tuija Puustinen) 

 

 

 



 

Ryhmäkuva Piispanojalla (kuva: Tuija Puustinen) 

 

 

Matkaa voi tehdä monella tapaa (kuva: Tuija Puustinen) 



 

Luontomaisemaa (kuva: Tuija Puustinen) 

 

 

Venheet vesille Lemmenjoella (kuva: Tuija Puustinen) 



 

Ravadas -putous (kuva: Tuija Puustinen) 

 

 

 



 

Aurinkoisessa säässä on mukava poseerata Ravadas -järvellä (kuva: Tuija Puustinen) 

 

 

Nuotiolla (kuva: Tuija Puustinen) 



Itsenäisyyspäivän kävely Määkijän kodalle 6.12.2020 

 

 

Itsenäisyyspäivän patikoijat matkaan lähdössä (kuva: Tuija Puustinen) 

 

Lapinsalmen sillalla (kuva: Tuija Puustinen) 



 

Risteyksessä (kuva: Tuija Puustinen) 

 

 

”Repolaisen luonnonpuisto” (kuva: Tuija Puustinen) 



 

Itsenäisyyspäivän lumeton metsä (kuva: Tuija Puustinen) 

 

Venytellen vetreäksi – jumpparyhmä, ohjaajina Sari Haimi ja Tuija Puustinen 
 

 

Liikettä niveliin (kuva: Tuija Puustinen) 



 

Kuntopiiri (kuva: Tuija Puustinen) 

 

Hallituksen kokouksessakin noudatetaan Covid -ohjeistuksia 
 

 

Leenan leipomaa kakkua maistellessa koronakin unohtuu (kuva: Virpi Meriläinen) 



Hallituksen pitkäaikaista puheenjohtajaa Tapani Forsströmiä muistettiin 

kukkasin hänen vetäytyessä syrjään puheenjohtajan roolista. 

 

 

Kiitos Tapani! (kuva: Mari Pokki) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



Tapahtumat vuonna 2021 

 
Vuoden 2021 tapahtumien toteutuminen riippuu Covid -tilanteesta, joten 

muutoksia voi tulla. Tiedotamme tapahtumista kotisivuilla, Kouvolan Sanomissa 
ja Valkealan Sanomissa sekä vaihtelevasti somessa. 
 

* Venytellen vetreäksi -jumpparyhmä kokoontuu kerran viikossa tiistaisin klo 18–
19. Ryhmää ohjaavat vuoroviikoin Sari Haimi ja Tuija Puustinen. Jumppaan voit 

tulla mukaan ilman ilmoittautumista. Kevätkauden jumppakausi alkaa 
12.1.2021. Lisätietoja ryhmästä antavat Sari p. 040 085 1620 tai Tuija p. 050 
350 0613. 

 
* Muumi – hiihtokoulu ja Aikuisten hiihtokoulu 2.-3.2.2021 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 24.1. mennessä Leena Ravantille p. 040 522 

5740. 
 

* Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät 27.-28.2.2021 klo 9–16 (molempina 

päivinä).  
 
Osallistumismaksut: 10 €/ henkilö tai 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 haastaa Eläkeliiton Valkealan yhdistyksen perinteiseen 
pilkkikisaan 13.3.2021. Tapahtumapaikka ilmoitetaan myöhemmin. Sarjat: 
nuoret, naiset ja miehet. 
 

* Hiihtomatka Ylläkselle (vko 15) 9.-17.4.2021.  
Tiedustelut ja varaukset: Tuija Puustinen p. 050 350 0613 klo 17 jälkeen tai 

sähköpostitse: puustinentuija@gmail.com. 
 
Kevätkaudella 2021 järjestetään Metsämörrikoulu 4–6-vuotiaille lapsille 

Valkealan kirkonkylän lähimaastossa. Mörrikoulussa lapsi pääsee tutustumaan 

mailto:puustinentuija@gmail.com


ohjatusti luontoon erilaisten leikkien ja tarinoiden myötä. Lisätietoja antaa: 

Leena Ravantti p. 040 522 5740 tai sähköpostitse: leena.ravantti@gmail.com.  
 

* Kevätkauden päätös toukokuussa 2021. Päivämäärä ilmoitetaan lähempänä 
ajankohtana. Perinteinen sauvakävely- ja patikointiretki Paaskosken Majalle. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Leena Ravantti p. 040 522 5740. 

 
* Ruskamatka Saariselälle (vko 37) 10.-18.9.2021. 

Tiedustelut ja varaukset: Tuija Puustinen p. 050 350 0613 klo 17 jälkeen tai 
sähköpostitse: puustinentuija@gmail.com. 
 

* Itsenäisyyspäiväkävely 6.12.2021 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. 040 571 5110.  
 
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. 
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- Yhdistystoiminnassa pääsee tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja saa itselleen 

mielekästä tekemistä. 
 

Jäsenmaksut vuonna 2021 

 
Perhejäsenmaksu          35 € 
  

1. jäsen           25 € 

Nuorisojäsen (alle 19 v.)         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 Suomen Latu ry:n 
sivulla: www.suomenlatu.fi. 

 
Valkealan Latu ry kuuluu Kymi-Vuoksi latualueeseen. Alueen yhteyshenkilönä 
toimii Helena Kempas Kotkan Latu ry:stä. Yhteystiedot: p. 050 569 0969 tai 

kymivuoksi.latualue@gmail.com. 
 

 

http://www.suomenlatu.fi/

