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Hallituksen terveiset

Vuosi 2017 -Suomen Itsenäisyyden vuosi, on ollut myös merkityksellinen vuosi 

yhdistyksellemme, sillä yhdistyksemme vietti 60-vuotisjuhlaansa marraskuun 

alussa. Tähän juhlavuoteen on mahtunut paljon toimintaa, tapahtumia ja 

yhteistyötä latulaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tämän vuoden kohokohta oli 4.11.17 vietetyt Valkealan Ladun 60-vuotisjuhlat. 

Juhliin osallistui paljon aktiivisia latulaisia, joita palkittiin pronssisin, hopeisin ja

kultaisin ansiomerkein. Ansiomerkkejä oli jakamassa Suomen Ladun hallituksen

puheenjohtaja Pekka Alanen. Hän toi Suomen Ladun terveiset juhlaan ja korosti 

perheiden ja lasten huomioimista latuyhdistysten toiminnan kehittämisessä.

Ansiomerkkien saajat



              Suomen Latu ry:n puheenjohtaja Pekka Alanen

Isojen juhlien suunnittelun rinnalla yhdistyksemme on ollut suunnittelemassa ja 

toteuttamassa perinteistä Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivää, aktiivisten 

talkoolaisten avustuksella. Vuonna 2017 Repoveden Elämyspäivät kokosivat noin

1500 ihmistä vauvasta vaariin nauttimaan ulkoilusta ja liikunnasta. 



Valkealassa yhdistyksemme on järjestänyt toimintaa jäsenilleen, mm. Lasten ja 

lapsiperheiden ulkoilutapahtumaa vietettiin helmikuussa Harjunmäen laavulla. 

Lapsille suunnattu Muumien hiihtokoulu oli tänäkin vuonna suosittu 

tapahtuma, joka sai lapsiperheet liikkeelle sankoin joukoin.

Yhdistyksemme järjestämät Lapin matkat, erilaiset tapahtumat ja liikuntaryhmät

ovat keränneet yhteen uusia ja vanhoja latulaisia. Yhteisöllisyys on kasvanut ja 

toimintamme on liikuttanut eri ikäisiä latulaisia. Tapahtumien järjestäminen ei 

olisi onnistunut ilman yhteistyötä, aktiivisia talkoolaisia ja heidän tekemää 



talkootyötä. Näistä kiitos kuuluu jokaiselle Valkealan Ladun toimintaan 

osallistuneelle talkoolaiselle ja yhteistyökumppanille.

Edellisessä jäsentiedotteessa lupasimme, että vuosi 2017 tuo jotain uutta. 

Valkealan Ladulle avautuivat uudet kotisivut, jotka löytyvät osoitteesta: 

www.valkealanlatu.fi. Sivuilta löytyvät jatkossa tapahtumamme, joten seuraa 

sivuja aktiivisesti, myös tämä jäsentiedote on jatkossa luettavissa 

nettisivuiltamme. Yhdistyksemme on myös alkanut aktivoitua sosiaalisessa 

mediassa. Voit seurata meitä jatkossa facebookista: @valkealanlatu ja 

instagramista: #valkealanlatu.

 

Haluamme kiittää jäseniä ja yhteistyökumppaneita vuodesta 2017 ja toivottaa 

kaikille hyvää alkavaa vuotta 2018.

Hallitus

                     Valkealan Latu ry:n puheenjohtaja Tapani Forsström
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Koontia vuodelta 2017

Tammikuussa yhdistykselle valmistuivat uudet kotisivut, joiden muokkaamista 
ja päivitystä jatketaan edelleen vähitellen.

Helmikuun alussa yhdistys järjesti yhteistyössä Valkealan Kajon kanssa 
perinteisen Muumien ja aikuisten hiihtokoulun. Hiihtokouluun osallistui 70 lasta
ja 14 aikuista.

Lappalan lenkki (entinen Utin laturetki) jouduttiin perumaan huonon 
lumitilanteen vuoksi.

Helmikuun puolivälissä järjestettiin Lapsiperheiden ulkoilupäivä Harjunmäen 
laavulla. Tapahtumaan osallistui 50 henkilöä.



Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät järjestettiin helmikuun lopulla jo XVIII kerran
yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Tapahtumaan osallistui arviolta noin 1500 
ihmistä.



Maaliskuussa yhdistyksemme haastoi Eläkeliiton Valkealan yhdistyksen 
kisaamaan yhdistysten välisestä pilkkimestaruudesta. Kisa käytiin 11.3. 
Haukkajärvellä ja voittajaksi julistettiin Eläkeliiton Valkealan yhdistys. 
Tapahtumaan osallistui 48 henkilöä.

Yhdistyksen hiihtomatka Ylläkselle järjestettiin huhtikuun puolessa välissä. 
Matkalla oli osallistujia 35 henkilöä.

Huhti-/ toukokuulle suunniteltu metsämörrikoulu peruttiin vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi.



Huhtikuun 23. päivänä MLL Valkealan yhdistys järjesti Valkealatalolla 
lapsiperheille suunnatun Lystisunnuntai -tapahtuman, jossa yhdistyksestämme 
oli vapaaehtoisia auttamassa muutama henkilö.

Perinteinen kevätkauden patikointi suuntautui Paaskosken majalle, jossa 
nautimme maukkaista makkaroista ja Leenan tekemistä leivonnaisista. 
Osallistujia patikoinnilla oli 37 henkilöä.



Orilammen Maja ja Valkealan Latu ry halusivat kiittää Repoveden ulkoilu- ja 
elämyspäivien talkoolaisia, ja niinpä toukokuun 25. päivänä järjestettiin Kiitos 
-tilaisuus Orilammen Majalla. Talkoolaiset pääsivät nauttimaan Kultareitin 
kauniista maisemista ja Majan herkullisesta ateriasta. 



Elokuussa 2017 yhdistyksestämme neljä ihmistä osallistui Kymi-Vuoksi 
latualueen yhteiselle retkelle Ulko-Tammioon.

Syyskuussa yhdistys osallistui omalla pisteellä Kouvolan kaupungin 
järjestämään Ihmetellään yhdessä -tapahtumaan, jonka kohderyhmänä olivat 2-3
-vuotiaat lapset perheineen. 

Yhdistyksen ruskamatka Saariselälle yhdessä Kuusaan Ladun kanssa 
järjestettiin syyskuussa. Matkalla mukana oli noin 17 henkeä.



Vuoden 2017 merkittävin etappi oli yhdistyksen 60-vuotisjuhla 4.11. Juhla 
järjestettiin Valkealan Nuorisoseurantalolla. Juhlassa esiintyi 
kansantanssiryhmä Suiverot, kansanmusiikkiyhtye Lohtutorttu sekä Taikuri 
Peetu Kupiainen. Juhlapuheen piti Suomen Latu ry:n puheenjohtaja Pekka 
Alanen. Vieraita juhlassa oli lähes 80 henkeä.



Marraskuussa yhdistys juhlisti 100 -vuotiaan isänmaan merkkipäivää 
perinteisellä patikoinnilla Repoveden kansallispuiston kauniissa maisemissa. 
Patikointiin osallistui 19 henkilöä.

Venytellen vetreäksi -jumpparyhmä on kokoontunut säännöllisesti viikoittain 
erilaisten toimintojen, kuten venyttelyn, sauvakävelyn ja frisbeegolfin, merkeissä 
niin kevät- kuin syyskaudellakin. 



Tapahtumat vuonna 2018

* Venytellen vetreäksi -jumpparyhmä kokoontuu kerran viikossa tiistaisin klo 18-
19 Valkealan kirkonkylän urheilukentän huoltorakennuksessa. Ryhmää ohjaavat
Sari Haimi ja Tuija Puustinen. Kevään ensimmäinen jumppa on 9.1.2018 klo 18. 
Ei erillistä ilmoittautumista. Ohjelmassa on ensimmäisellä kerralla sisäliikuntaa. 
Varaathan mukaasi joustavat sisäliikuntaan sopivat vaatteet, kengät, 
juomapullon ja iloisen mielen. Lisätietoja antavat Sari p. 040 085 1620 tai Tuija 
p. 050 350 0613.

* Muumi – hiihtokoulu ja Aikuisten hiihtokoulu 6.-7.2.2018 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 kaksi iltaa, sisaralennus 2 euroa
5 euroa yksi ilta
Hintaan sisältyy hiihdon ohjaus, todistus ja mehutarjoilu.

Muumi -hiihtokoulun vastaavana ohjaajana toimii Maria Rimpiläinen.

Aikuisten hiihtokoulun ohjauksesta vastaa Valkealan Kajon hiihtojaosto. 
Hiihtokoulun aiheena on perinteinen ja luisteluhiihto. Aikuisten hiihtokoulun 
hinta on 10 euroa kaksi iltaa ja 5 euroa yksi ilta.

Ilmoittautumiset hiihtokouluihin 28.1. mennessä Leena Ravantille p. 040 522 
5740.



* Lappalan lenkki (entinen Utin laturetki) 10.-11.2.2018. Seuraa ilmoittelua 
lehdistä ja kotisivulta.

* Lapsiperheiden ulkoilupäivä 17.2.2018 klo 10-13 Harjunmäen laavulla. 
Ohjelmassa on hiihtoa ja mäenlaskua (säävarauksella). Pientä maksua vastaan 
laavulta on mahdollisuus ostaa mehua, nokipannukahvia ja makkaraa. 
Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille. Tervetuloa joukolla mukaan 
liikkumaan!

* Repoveden ulkoilu- ja elämyspäivät 23.-25.2.2018 klo 9-15 (kaikkina päivinä). 
Tapahtumassa on ohjelmassa erämaahiihtoa, sauvakävelyä, lumikenkäilyä, 
pilkkiongintaa, lumi- Lavista sekä paljon muita aktiviteetteja. Tapahtuma on 
suunnattu niin lapsille kuin varttuneemmallekin liikkujalle. 

Osallistumismaksut: 10€/ henkilö 20€/ perhe

Tiedustelut: Valkealan Latu ry/ Lea Aalto p. 040 519 8252 tai Orilammen Maja p.
05-389 881. Orilammen Majalta on mahdollisuus varata yöpyminen ja tarjolla on
myös edullinen lounas. Tarkemmat tiedot päivittyvät yhdistyksen kotisivuille.



* Valkealan Latu ry:n ja Eläkeliiton Valkealan yhdistyksen perinteiset pilkkikisat 
järjestetään Haukkajärvellä 3.3.2018 klo 10-13. Osoite: Raminpolku 23, Valkeala
(entinen Rakennusliiton rantapaikka). Sarjat: nuoret, naiset ja miehet.

* Hiihtomatka Ylläkselle (vko 15) 7.-14.4.2018. 
Tiedustelut ja varaukset: Tuija Puustinen p. 050 350 0613 klo 17 jälkeen tai 
sähköpostitse puustinentuija@gmail.com.

* Metsämörrikoulu keväisin ja syksyisin. Seuraa ilmoittelua lehdissä, kotisivuilla 
ja Facebookissa.
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* Kevätkauden päätös toukokuussa 2018. 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)
Tiedustelut: Tuija Puustinen p. 050 350 0613.

* Itsenäisyyspäiväkävely 6.12.2018 Repoveden kansallispuistossa. Lähtö 
Lapinsalmen parkkipaikalta klo 9:30. Määkijän kodalla on kahvi- ja glögitarjoilu.

Tapahtumista tiedotetaan lehtien yhdistyspalstalla (Kouvolan Sanomat, 
Valkealan Sanomat ja Kaupunkilehti PK), kotisivuilla (www.valkealanlatu.fi) sekä 
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. 

http://www.valkealanlatu.fi/


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. Lisätietoja antaa: Lea Aalto p. 040 519 
8252.

- 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.



Jäsenmaksut vuonna 2018

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 Hans Kampe (Likolammen Talviuimarit) p. 040 077 1970 tai 
kampe.hans@gmail.com.
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