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Latu-Miilu on Hyvinkään Ladun jäsenlehti, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. 
Toimittaja ja taittaja Lauri Huhti, jolle voi lähettää kirjoituksia, kuvia ja juttuideoita 
osoitteella Vaiveronkatu 19-21 c 22, 05900 HYVINKÄÄ, p. 0503065095, 
lauri.huhti@phnet.fi. Kirjoita jutut A 4-paperille 16 p. fontilla, otsikot 22 p., jutun 
enimmäispituus 5 liuskaa, kuvat mieluiten sähköisessä muodossa. Seuraavan lehden 
aineisto 15.8.2011 mennessä. 

Käy katselemassa latuinfoa myös Hyvinkään Ladun nettiosoitteessa 
www.hyvinkaanlatu.sportti.info.

Ilmoitushinnat  ¼ sivua 20 €, ½ sivua 35 €, 1 sivu 50 € ja takakansi 65 e. 
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Kevättä Latulaiset……… 

Talvet sen kuin paranee, lunta tuli jo joulukuun puolella ja sitä on vieläkin 
maassa tätä kirjoitellessani. Illalla on Tiikerinlenkin kauden päätöstilaisuus Sveitsin 
Majalla. Suorituksia kertyi 2571 kpl / (01.05.-10-31.03.-11). 

Neljä kuukautta hiihtoaikaa ilmaston lämmetessä, ja lämpeneehän se. 
Kaksi perättäistä kunnon talvea, saa nähdä tuleeko kolmaskin perään. 
Lunta oli paksulti ja latukoneet kulkivat ahkerasti avaten latuja. 
Ladut olivatkin ahkerassa käytössä, tosin helmikuun ankarat pakkaset rajoittivat 
liikkujia. Kiitokset vielä kaupungille latujen erinomaisesta kunnossapidosta. 
Maaliskuulla kovat tuulet ravistelivat kuusista kuivat neulaset pitkin hankia ja latuja. 
Tämä aiheutti lehtikirjoittelua paikallislehtien yleisönosastoilla ja 
tekstiviestipalstoilla. Mutta luonnonvoimillehan emme mitään mahda. 

Itseäni ihmetyttää aina keväällä mihin hiihtäjät katoavat. Kun aurinko  
paistaa, on lämmintä ja ladutkin vielä kunnossa. Maaliskuun lopulla oli taaskin 
hienoja kelejä ja hankikantoja. 

Latu-Miilun maja oli talvella auki 35 päivänä, lisäksi Härkävehmaan
ala-aste vieraili majalla hiihtopäivänään. Latu-Miilun huoltoa hankaloitti kesästä asti 
kuivana pysynyt kaivo. Eli vesikin jouduttiin kiskomaan kanistereissa ahkioilla 
vetäen kaikkien muiden kanttiinitavaroiden lisäksi. 
Vettä kului talven aikana 970 l eli noin kuutio. Pullaa kului noin 1200 kpl, lisäksi 
vedettiin mehua, maitoa, kahvia ym. tavaraa mitä ei voitu viedä syksyllä autolla. 
Varsinaista hyötyliikuntaa siis. Liikuntasuoritteesta vastasivat Heikki, Jukka ja 
Kalevi.

Vietin kauden viimeisen aukioloviikonlopun kanttiinissa (9-10.4). 
Lunta oli vielä maassa reilustikin, mutta kevätaurinko ja pari vesisadetta olivat 
nostaneet Vantaan- ja Paalijoen vedet pelloille. Paalijokeen Usmintien puomin ali 
menevä puro tulvi yli puomilla ja pellolla katkaisten ladun. Kävijöitä toki poikkesi 
muutama kävelijä, taisin olla ainoa jonka sukset olivat telineessä. 

Talven tapahtumat saatiin vietyä läpi suunnitellusti. Eniten osallistujia vetivät 
hiihtoretki Riihimäen Kiistaveikkojen majalle sekä maaliskuun lumikenkäretket (4 
kpl). Myös muumihiihtokoulu täyttyi ”mukuloista”, jotka saivat hiihdonopetusta 
Lehtolan majan maastossa pidetyissä tapahtumissa. Olemme pitäneet 
muumihiihtokoulut Lehtolassa, koska sinne pääsee autolla, sinne saa myös hyvin 
tehtyä tarvittavat radat ja ladut. Lisäksi pienet lapset tarvitsevat taukotilan, ja sisällä 
pidettävä mehuhetki kuuluu tietysti hiihtotapahtumaan. Osaavat sitten isompana 
hiihdellä
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Latu-Miiluun mehulle. Kuvia tapahtumistamme olette varmaan katselleet 
nettisivuiltamme. Sieltä löytyy vielä myös viimevuodenkin kuvia, käykääpä 
vilkaisemassa. 

Kesän retkikalenterikin saatiin valmiiksi viimeviikolla. Tulossa on taas pyöräilyjä, 
patikointia, melontaa ja retkiä pidemmällekin luontokohteisiin. 
Toivottavasti löydät myös sinulle sopivan. 

Nyt valmistaudumme tulevaan viikonloppuun (16-17.4), jolloin on Suomen Ladun 
kevätpäivät ja liittokokous Hyvinkäällä, Rantasipi Sveitsissä. Meillä on paikallisena 
yhdistyksenä ulkoilutusvastuu. Lauantai iltapäivällä on reilun kahden tunnin 
ulkoilutustapahtuma jossa pääsemme esittelemään Hyvinkääläisiä ulkoilumaastoja 
lähinnä Sveitsin alueella, paikasta johtuen. Moisen rutistuksen jälkeen lähdemmekin 
yllättäen hiihtämään, kuka Ylläkselle kuka Kiilopäälle. Pentti pyöräilyttää 
kotiinjääviä sillä välin Pohjalaisten pääsiäisvalkeille Kaltevaan.
Kesäkausi alkaa Tiikerinlenkin avauspyöräilyllä 2.5., silloin varmaan luet jo tätä 
lehteä.

t. Kalevi 

27. SUOMI MELOO-KANOOTTIVIESTI 
TURKU – ESPOO 11.6. – 17.6.2011 

Suomi meloo vie tällä kertaa melojat merimaisemiin. Lähdemme melomaan 
Euroopan tämänvuotisesta kulttuuripääkaupungista Turusta. Reitti kulkee valtaosin 
saariston suojassa, toki Hankoniemi ja Porkkala kierretään. Matkalla voidaan ihailla 
mm. Naantalin, Ruissalon, Paraisten, Hangon, Tammisaaren ja Inkoon maisemia. 
Melajuhla vietetään Tammisaaressa. Viesti jakautuu 29 osuuteen, jotka vaihtelevat
9 ja 35 kilometrin välillä. Suosituimmilla osuuksilla voi yhtä aikaa olla melomassa 
lähes 200 kanoottikuntaa. 

Hyvinkään Latu osallistuu kanoottiviestiin jälleen omalla joukkueella. Osallistujia 
pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan Lauri Huhdille, p. 050-3065095, 
lauri.huhti@phnet.fi 18/5 mennessä. Mukaan voi lähteä osallekin matkaa. Hyvinkään 
Latu huolehtii jälleen joukkuemaksun puolestasi, muut kustannukset jaamme tuttuun 
tapaan joukkueen kesken. Kokoonnumme sekä järjestämme harjoitusmelontoja 
tarpeen mukaan touko-kesäkuussa. Lähde siis mukaan melomaan kanssamme ja 
kokemaan Suomen rannikon hienot saaristomaisemat. Tervetuloa! 
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HYVINKÄÄN LATU ry 

TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 1.1.2010 – 31.12.2010 

 Hyvinkään Latu ry:n 58:s toimintavuosi kului jo tutuksi tulleiden 
tapahtumien mukaan. Talvi oli runsasluminen ja kylmä.  Hiihtokausi 
jatkui aina huhtikuulle asti. Ladun majan kanttiini oli 4.4.2010 viimeisen 
kerran auki. Kesä oli ennätyksellisen lämmin. Hellerajoja rikottiin 
moneen kertaan. Pitkä hellejakso näkyi myös tapahtumiin osallistujien 
määrissä.  

Latu-Miilu lehti ilmestyi kolme kertaa vuoden aikana sisältäen 
retkitoimikunnan suunnitteleman toimintakalenterin ja jäsenten 
kirjoituksia. Latu-Miilu lehden toimittajana on aloittanut 1.1.2010 Lauri 
Huhti. Hyvinkään Ladun kotisivut on nähtävillä osoitteesta 
www.hyvinkaanlatu.sportti.info. Kotisivujen laatijana ja päivittäjänä on 
toiminut Timo Tuomainen. Aamupostissa ja Viikkouutisissa on ollut 
joitakin juttuja Hyvinkään Ladun tapahtumista.

    
   Hyvinkään Ladun taloudenhoitajana on toiminut Raija Koskinen.  Latu-

Miilun kanttiini on toiminut vapaaehtoisilla kanttiinissa olijoilla. Talvi 
oli ihanteellinen. Kaivossa riitti käyttövesi ja kanttiinissa kävi ruuhkiin 
asti kahvittelijoita. Hyvinkää Latu ry:n taloudellinen tilanne on vakaa. 

Johtokunta ja toimihenkilöt 

Johtokunta   Kalevi Kalliomäki puh.joht. 
  Heikki Sanna  varapuh.joht. 
  Seija Vuori  sihteeri 
  Jukka Eloranta jäsen 

Lauri Huhti jäsen, Latu-Miilun lehden toimittaja 
  Reijo Huuskonen jäsen  
  Riitta Hyytiä  jäsen 

Pentti Leppiaho jäsen 
Kaarina Moisio jäsen, Ikiliikkujat 

  Liisa Seppo  jäsen, kanttiinivuoron varaukset 

  Merja Lastuvuori varajäsen 
  Marja-Liisa Vuorio  varajäsen 

Jäsenkirjuri  Päivi Vuori 
Taloudenhoitaja Raija Koskinen 

Toimikunnat

Pelastus- ja etsintäpalvelutoimikunta: kokoonkutsuja Heikki Sanna. 
Jäsenet: Kalevi Kalliomäki, Jaakko Laine, Eeva-Liisa Rautakoski, Timo Tuomainen ja 
Päivi Vuori. 
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Retkitoimikunta: kokoonkutsuja Kalevi Kalliomäki. 
Jäsenet: Lauri Huhti, Reijo Huuskonen, Kristiina Leipälä, Pentti Leppiaho, Kaarina 
Moisio, Eeva-Liisa Rautakoski, Timo Tuomainen ja Seija Vuori. 

Tiikerinlenkkitoimikunta: kokoonkutsuja Martti Hovi. 
Jäsenet: Kalevi Kalliomäki, Merja Lastuvuori, Pauli Partanen, Liisa Seppo ja 
kortistonhoitaja Lauri Huhti

Majatoimikunta: kokoonkutsuja Liisa Seppo. 
Jäsenet: Pirjo Heino, Heikki Moisio, Pertti Jääskeläinen, Kaarina Moisio, Pauli Partanen. 

Vanhusten ulkoiluttamistoimikunta, koollekutsuja Kaarina Moisio 

Tilintarkastajat Klaus Siven  varalla Timo Tuomainen 
  Riitta-Liisa Surakka varalla Elvi Wilén 

Uudenmaan latualueen yhdyshenkilöt 

Yhdyshenkilöt ovat puheenjohtaja ja sihteeri tai johtokunnan valitsemat 
henkilöt.

Jäsenistö  3.12.2010 yhdistyksen jäsenmäärä oli 627 jäsentä, joista 43 on uusia  
jäseniä. Jäsenmäärä on noussut 3 henkilöllä.  

Hyvinkään Latu ry on muistanut niitä jäseniä joiden syntymäpäivätiedot 
on ilmoitettu Suomen Latu ry:lle. Onnittelukortit on lähetetty 50 v., 60 
v., 70 v., 75 v., 80 v. ja 85 v. merkkipäiviä viettäville. 

Tiedotukset  Hyvinkään Ladun toiminnasta on tiedotettu Aamupostissa yhdistykset 
palstalla torstaisin ja Viikkouutisissa keskiviikkoisin yhdistykset 
palstalla sekä Latu-Miilu jäsenlehdessä (3). Lisäksi tapahtumakalenteri 
on näkyvissä Suomen Ladun internet-sivuilla ja Hyvinkään Ladun 
kotisivuilla www.hyvinkaanlatu.sportti.info.   

SUOMEN LATU  Helsingissä Suomen Ladun kevätpäivään osallistui Seija Vuori ja 
kevätliittokokoukseen osallistuivat Jukka Eloranta ja Pentti Leppiaho. 
Peurangassa Suomen Ladun syysliittokokoukseen osallistuivat Kalevi 
Kalliomäki, Heikki Sanna, Kaarina Moisio ja Raija Koskinen.  

   Liittokokouksessa päätettiin, että Suomen Ladun teemaa vuonna 2011 
on edelleen ”Yhdessä” -tekeminen.  Yhdessä teema tulee näkymään 
myös Hyvinkään Ladun toiminnassa ja tiedottamisessa. 

Hyvinkään Ladusta Kaarina Moisio esitteli Vanhusten ulkoiluttamis-
projektin toteuttamista ja sen mallia kokoukseen osallistujille.  

Suomen Ladun jäsenrekisteriä ollaan uusimassa. Hyvinkään Ladun 
osalta on nimetty jäsenrekisterin pääkäyttäjäksi jäsensihteeri Päivi Vuori 
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ja varalle sihteeri Seija Vuori. Jäsenrekisterin käyttöönottoa 
latuyhdistyksien osalta on siirretty vuodelle 2011. 

  Hyvinkään Latu on Suomen Ladun organisoiman Kuntomittarihankkeen 
avulla laatinut palautelomakkeen, jonka avulla on tarkoitus saada 
osallistujilta tietoa latuyhdistyksen toiminnan ja tapahtumien 
kehittämiseen. Lomaketta käytetään satunnaisesti otoksina. 
Tapahtumakalenteriin merkitään symboleilla retken/tapahtuman 
vaativuustaso. Toimihenkilöiden tehtävänkuvia on ajankohtaistettu.  

UUDENMAAN LATUALUE

Uudenmaan latualueen syyskokous valitsi Heini Enströmin Vantaan 
Ladusta Uudenmaan latualueen uudeksi yhdyshenkilöksi Pirjo 
Hyvärisen siirtyessä Ylläskartanoon yrittäjäksi. 

Hyvinkään Latu on osallistuttunut latuyhdistysten vuosijuhliin. Keravan
Latu ry 40 v. Pentti Leppiaho ja Pirkko Väisänen, Järvenpään Latu ry 40 
v.  Kalevi Kalliomäki, Riihilatu 40 v. Seija Vuori ja Timo Tuomainen, 
Helsingin Latu ry 70 v. Kalevi Kalliomäki. 

OMA TOIMINTA TIIKERIN LENKKIÄ on vetänyt Martti Hovi. Suoritukset kaudelta 
1.5.2009 -31.3.2010 olivat yhteensä 2 818 suoritusta / 70 henkilöä. 
Suorituksia on edelliseen kauteen verrattuna 562 suoritusta enemmän.  

Hiihtosuoritusten määrä kasvoi 327 suorituksella, pyöräilysuoritukset 85 
suorituksella ja kävelysuoritukset 340 suorituksella. 
Sauvakävelysuoritukset vähenivät 190 suorituksella. 

HIIHTO  528  suoritusta /  henkilöä 23 
PYÖRÄILY  495  suoritusta /  henkilöä 33 
KÄVELY  761  suoritusta /  henkilöä 44 
SAUVAKÄVELY            1034  suoritusta / henkilöä 37 

Kauden kampanjasta saatu koko tuotto käytetään arvontapalkintona 
olevan MATKALAHJAKORTIN hankintaan. Voittosumman voi käyttää 
Suomen Ladun välittämiin matkoihin myös kaukomatkoihin, Hyvinkään 
Ladun omiin matkoihin ja Suomen ladun kohteisiin esim. Kiilopäällä.  
Lahjakortin arvo määräytyy vuosittain koko kauden aikana tehtyjen 
suoritusten määrän mukaan. Tiikerin lenkin päätöstilaisuudessa 21. 4.10 
arvotun 281,80 €:n lahjakortin voitti Tuula Matara-aho 213 
suorituksella. Tiikerinlenkin suorittajista yli 200 suoritusta olivat 
seuraavilla henkilöillä: 

334 Valma Soini 
334 Martti Hovi 
245 Seppo Helminen 
213 Tuula Matara-aho 

LATU-MIILUN majan toiminnasta ja viihtyisyydestä ovat vastanneet 
kanttiinipäivystäjät ja talkooväki. Liisa Seppo on hoitanut 
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kanttiinipäivystysten varauksia ja toiminut majatoimikunnan koolle 
kutsujana. Kalevi Kalliomäki on hoitanut kanttiiniostot ja toimittanut 
tarvikkeet majalle. Valma Soini on leiponut pullaa koko hiihtokauden 
ajan. Lintujen talviruokinta aloitettiin joulukuulla ja sitä jatkettiin 
kevääseen asti. Kanttiinikauden jälkeen maja siivottiin sisältä ja pihat 
haravoitiin. Syksyllä levitettiin piha-alueelle kivituhkaa. Kaivo 
puhdistettiin ja siihen ostettiin uusi pumppu. Talkoita on pidetty kaksi 
kertaa, joihin osallistui yhteensä 26 talkoolaista. Kesähelteillä kaivosta 
loppui vesi eikä syksyn sateetkaan vettä kaivoon tuonut. Syksyn ja 
talven ajan kanttiiniin kannetaan vesi kaupungista.

Maja oli auki hiihtokaudella 2.1. – 4.4.2010 yhteensä 28 kertaa. Lisäksi 
syksyllä kanttiini oli auki erilaisten tapahtumien yhteydessä.  
Kanttiinivuoroilla oli useita eri henkilöitä. Kanttiinivuorolaisten 70 
€:n lahjakortin voitti arvonnassa Riitta Sillankorva. Majan 
kanttiinipalveluita käytti 2 296 kävijää. Kävijöitä oli 342 henkilöä 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot on poimittu kanttiinin 
päiväkirjasta

Jäsentilaisuudet: Tiikerinlenkin päätöstilaisuus (12) kuvailtapäivä (6), 
pikkujoulu (13)

HIIHTOTAPAHTUMIA
Laturetkiä järjestettiin viisi ja sukkula-/kuutamohiihtoja oli kuusi 
tapahtuma, joihin osallistujia oli yhteensä 37. Pyhätunturin hiihtoviikolla 
oli mukana 15 henkilöä. Hiihtotapahtumia oli yhteensä 12, joihin 
osallistui 76 hiihtäjää. Hiihtotapahtumia ovat vetäneet Lauri Huhti, Reijo 
Huuskonen, Kalevi Kalliomäki, Kaarina Moisio, Seija Vuori ja Timo 
Tuomainen  

LUMIKENKÄRETKIÄ järjestettiin neljä kertaa, joihin osallistui 
yhteensä 45 henkilöä. Järvenpään Ladusta oli osallistujia yhdellä 
lumikenkäretkellä. Lumikenkäretkien vetäjinä olivat Kalevi Kalliomäki 
ja Timo Tuomainen. 

LUONTORETKIÄ tehtiin retki Liesjärven kansallispuistoon (7), 
Melontaviikonloppu Puumalassa (10). Nuotiopatikkaretkiä olivat 
äitienpäivän patikka (21), isänpäivän patikka (19) ja Miilun patikka (27). 

Tiikerinlenkkejä tutuksi sauvakävely tapahtumia oli 10 ja 5 luontoretkeä, 
joihin osallistui 209 henkilöä. Osallistujia oli 67 henkilöä vähemmän 
kuin edellisvuonna.  Kävely- ja patikkaretkiä ovat vetäneet Reijo 
Huuskonen Lauri Huhti, Pentti Leppiaho, Kalevi Kalliomäki, Kaarina 
Moisio ja Timo Tuomainen. 

PYÖRÄILYKAUSI alkoi Tiikerinlenkin avauspyöräilyllä 3.5.2010 
Ridasjärvelle Eeva-Liisa Rautakosken vetämänä. Uusina pyöräretkinä 
olivat Tuusulanjärven ympäripyöräily ja Rajamäen pyöräilyretki. 
Pyöräretkiä tehtiin yhteensä 15, joihin osallistui yhteensä 76 henkilöä. 
Pyöräretkien vetäjinä olivat Kaarina Moisio, Lauri Huhti, Pentti 
Leppiaho, Kalevi Kalliomäki, Eeva-Liisa Rautakoski, Kristiina Leipälä, 
Seija Vuori ja Timo Tuomainen
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MELONTAKAUSI aloitettiin huhtikuun 25 päivänä ja päättyi 5 päivä 
syyskuuta. Melontaretkiä tehtiin 6 (32). Melontaretkiä ovat vetäneet 
Lauri Huhti ja Kalevi Kalliomäki. 

Hyvinkään Ladun ”Yhdessä” -tapahtumiin osallistui yhteensä 522 
henkilöä.

26. SUOMI MELOO-tapahtuma melottiin 12 -18.6. Lammin Pääjärveltä 
Poriin. Hyvinkään Latu oli mukana 6 melojan joukkueella. Kapteenina
toimi Lauri Huhti.   

MUUMI -hiihtokoulu (4 x 2 h).
Hiihtokouluun osallistui 20 lasta, jotka olivat 4-9 vuotiaita. Hiihtokoulu 
järjestettiin toisen kerran Lehtolan majan pihapiirissä. Väliajalla 
tarjoiltiin hiihtokoululaisille mehua ja pullaa. Muumipeikko vieraili 
ensimmäisenä päivänä. Muumi-hiihtokoulun ohjaajina olivat Riitta 
Hyytiä, Kaarina Moisio, Timo Tuomainen, Seija Vuori, Lauri Huhti ja 
Erwin Borremans. 

IKILIIKKUJAT – vanhusten ulkoiluttamisryhmä 
Hyvinkään ladun Ikiliikkujat-ulkoilutustapahtumatoiminta kohdistui 
entiseen tapaan 3 eri palvelutaloon(=Lepovilla, Mäntykoto ja 
Veteraanitalo)sekä 3 eri vanhainkotiin(=Kaunisto, Sahanmäki ja 
Paavola). Jokaisessa kohteessa Hyvinkään ladun ulkoiluttajat kävivät 
vuonna 2010 vähintään yhden kerran. Yhteensä ulkoilutettiin 43 
henkilöä. Ulkoiluttajia eri kohteista oli mukana 6:sta 12 henkilöä. 
Alkuvuodesta kovat pakkaset vaikeuttivat ulkoilutustapahtumia ja 
kesällä kovat helteet toivat haasteita ulkoilutustapahtumien 
järjestämiseen. 

Hyvinkään ladun Ikiliikkujat-ulkoilutus sai vuonna 2010 Suomen ladulta 
Ikiliikkujat-hankkeen kautta avustusta yhteensä 500,00 e. Rahat 
käytettiin Sveitsin majan koulutustilaisuuden järjestelyyn, majan 
vuokraan ja tarjoiluun, 20 huomioliivin hankintaan ulkoiluttajille 
Suomen punaisesta rististä sekä ulkoilutustapahtumien tarjoiluun. 
Hyvinkään ladun Ikiliikkujat-ulkoiluttajat on otettu kiitollisina vastaan 
joka kohteessa ja meidät on toivotettu tervetulleiksi uudestaan, kunhan 
se aikatauluumme vain sopii.  

IKINIVEL-PIIRI – nivelystävällinen liikunta 
Hyvinkään Latu on käynnistänyt keväällä 2010 uutta toimintaa, joka on 
suunnattu erityisesti nivelvaivoja poteville luonnossa liikkumisesta 
nauttiville ihmisille. Ikinivel-piirin retket toteutetaan pehmeässä 
maastossa, hitaampaan tahtiin ja lyhyempinä matkoina. Ikinivel-piirin 
toimintaan sisältyy kesällä pyöräilyä, sauvakävelyä, nuotioretkiä ja 
talvella lumikenkäretkiä. 

Hyvinkään nivelpiirin vertaisohjaaja Tarja Kantojärvi organisoi 
yhdeksän erilaista tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 55 henkilöä. 
Yhdessä Hyvinkään Ladun kanssa toteutettiin mm. Retkeilyklinikka 
Latu-Miilussa, kävelyretki Petkelsuolle ja nuotioretki Kaksoislammille.  
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JOHTOKUNTA on pitänyt järjestäytymiskokouksen ja 10 varsinaista 
johtokunnan kokousta (72). 

VUOSIKOKOUKSIA on ollut 2 (26). 

RETKITOIMIKUNTA on pitänyt kolme kokousta. 
Hyvinkään kaupungin ympäristökeskus/ympäristöterveydenhuolto kävi 
keväällä tarkastamassa kanootit ja varusteet. Mauno Manninen päivitti 
kanoottien vuokraus- ja turvallisuusohjeen ja melontaretken 
turvallisuussuunnitelman. Timo Tuomainen on laatinut mallipohjan 
turvallisuussuunnitelmasta tapahtumiin. Turvallisuussuunnitelma 
tehdään jokaiseen Hyvinkään Ladun järjestämään tapahtumaan. 

MAJATOIMIKUNTA on pitänyt yhden kokouksen. 

SUOMI MELOO – tapahtumaan järjestettiin suunnittelukokous ja 
auton pakkaus. Melonnan jälkeen oli tavaroiden purkaus ja kanoottien 
huolto sekä saunailta. Kokoontumisia oli yhteensä 4 kertaa. 

PELASTUS- JA ETSINTÄPALVELUTOIMIKUNTA 
Vapepa Keski-Uusimaa hälytykset 2010: 
Eksyminen/Katoaminen  29, Henkinen ensiapu17, Liikenteenohjaus 4 ja  
Evakuointi 1, yhteensä 47 hälytystehtävää ja 10 valmiushälytystä. 1410 
henkilötyötuntia.

VAPEPA:n johtosäännön mukaisesti jäsenyhdistyksellä on kaksi 
paikkaa aluetoimikunnassa. Jäsenyhdistyksellä on käytettävissä yksi 
ääni. Hyvinkään Ladun edustajat ovat Heikki Sanna ja Kalevi 
Kalliomäki.  

KOULUTUS
Suomen Ladun koulutus Uusille toimijoille -koulutukseen tammikuussa 
on osallistunut Raija Koskinen, Pentti Leppiaho ja Jukka Eloranta.  

Ikiliikkujat-ulkoilutukseen osallistuneet latulaiset saivat maaliskuussa 
2010 Sveitsin majalla koulutusta näkövammaisten ja huonokuuloisten 
henkiöiden kohtaamisesta ja avustamisesta. Näkövammaisten 
keskusliitosta ja Kuurojen huoltosäätiön senioritoiminnasta meillä oli 
mahdollisuus saada asiantuntijoilta hyvää ja käytännönläheistä tietoa em. 
aiheista. Koulutustilaisuuteen osallistujia oli yhteensä 16. Osallistujat 
saivat nauttia suolaista iltapalaa lämpimien juomien kanssa. 

YHTEISTYÖ Yhteistyö Hyvinkään kaupungin kanssa on jatkunut hyvin.  Olemme 
osallistuneet Valtakunnalliseen pyöräviikkoon ja samalla Hyvinkää - 
Riihimäki pyöräilytapahtumaan järjestämällä pyöräilytapahtumia.  

Kaupungin järjestämään liikunnan ajankohtaispäivän –tilaisuuteen 
23.11.2010 osallistuivat Kaarina Moisio, Reijo Huuskonen, Kalevi 
Kalliomäki ja Lauri Huhti. Hyvinkään kaupungin hanke ”Askel hyvään 
liikkumiseen – Liikkumisen ohjuksen kehittäminen Hyvinkäällä” 
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projektiryhmään on Hyvinkään Ladun edustajaksi nimetty Antero 
Naskila. Hyvinkään Latu on antanut lausunnon Hyvinkään kaupungin 
lausuntopyyntöön viheralueista ja ulkoilureitistöistä. 

Latu Miilun palveluita ovat käyttäneet mm. Hyvinkään kaupungin 
sivistystoimen senioriryhmät, Härkävehmaan koulu ja Reumayhdistys. 
Hyvinkään kaupungin käsityö- ja taideryhmä. 

Hyvinkään latu on ollut mukana Hyvinkään Experthiihto- ja Ruskaretki 
tapahtumassa pitämällä Latu-Miilun majaa auki.  

LOPUKSI Onnellinen yhdessä liikkuja jakaa energiaa ja hyvää mieltä yhdessä 
liikkujille. Onnellisuus perustuu toiminnalle. Se on virtaava joki, ei 
seisova lammikko. John  Mason Good.

Onnellisuus on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pitää elämäänsä hyvänä, 
mielekkäänä ja arvokkaan, kokee mielenrauhaa, näkee tulevaisuuden 
valoisana, kokee hallitsevansa elämänsä ja voivansa toteuttaa kykyjänsä 
ja lahjojaan sekä rikastuttaa muidenkin elämää. Mattila, A 2009. Onnen 
taidot. Duodecim. 

   
   
  7.2.2010 JOHTOKUNTA 

 
 
KESÄKALENTERI 

           Touko-elokuu 2011 
 

 
Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille pyörä-, patikka-, melonta- 
retkille ja muihin tapahtumiin! 

Tilaisuudet ovat jäsenyydestä riippumatta avoimia kaikille ja  
useimmiten maksuttomia. Oheisessa kalenterissa on myös joitakin  
muiden yhteisöjen järjestämiä tapahtumia. 

Tapahtumien vetäjien puhelinnumerot löytyvät joko tapahtumatiedoista  
tai johtokunnan yhteystiedoista. Soittele, kun haluat lisätietoa! Vetäjä
saattaa sairastumisesta tai muusta syystä vaihtua tai tulla muita  
muutoksia. Aamupostin Yhdistykset-palsta torstaisin sekä Hyvinkään Viikkouutisten 
Yhdistykset-palsta keskiviikkoisin kertoo ajankohtaisen tilanteen. Lisätietoja myös 
sekä kuvia toiminnastamme kotisivullamme 
www.hyvinkaanlatu.sportti.info.
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TOUKOKUU
Ma 2.5. TIIKERINLENKIN KAUDEN AVAUSPYÖRÄILY. Lähtö 

Hitsaajat-patsaalta klo 18. Kaukaan lenkki.
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

La 7.5. HYVINKÄÄN LÄPIMELONTA. Hyvinkään Seudun Melojat, 
Pasi Aaltonen, p. 040-3531090. Hyvinkään Ladun kanoottien 
varaukset Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

La 7.5. IKILIIKKUJAT, Mäntykodon asukkaiden ulkoilutus klo 14. 
Ulkoiluttajia pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan 
mukaantulonsa Kaarina Moisiolle, p. 050-5822460. 

Su 8.5. ÄITIENPÄIVÄN PERINTEINEN KESÄNAVAUSPATIKKA 
Usmissa nuotiokahveineen, evästä ja muki reppuun. Lähtö Latu-
Miilun majalta klo 10. Retken kesto n. 3t. Tiedustelut/opastus 
Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Ma 9.5. Tiikerinlenkki tutuksi PYÖRÄRETKI Erkylän Linkkitornille. 
Matka n. 25 km. Lähtö Hitsaajat-patsaalta klo 18. Tiedustelut 
Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

Ti 10.5. Tiikerinlenkki tutuksi PYÖRÄRETKI Ridasjärvelle. 
Matka n. 30 km. Lähtö Hitsaajat-patsaalta klo 18. Tiedustelut 
Kaarina Moisio, p. 050-5822460. 

Ke 11.5. Tiikerinlenkki tutuksi PYÖRÄRETKI Kytäjälle. 
Matka n. 25 km. Lähtö Hitsaajat-patsaalta klo 18. Tiedustelut 
Pentti Leppiaho, p. 040-8327681. 

To 12.5. Tiikerinlenkki tutuksi PYÖRÄRETKI Herusiin/Noppoon. 
Matka n. 30 km. Lähtö Hitsaajat-patsaalta klo 18. Tiedustelut 
Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Pe 13.5. Tiikerinlenkki tutuksi PYÖRÄRETKI Arolammelle. 
Matka n. 30 km. Lähtö Hitsaajat-patsaalta klo 18. Tiedustelut
Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

La 14.5. Tiikerinlenkki tutuksi PYÖRÄRETKI Jokelan Huikkoon. 
Matka n. 30 km. Lähtö Hitsaajat-patsaalta klo 15. Tiedustelut 
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 
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Su 15.5. PATIKKARETKI Torronsuolle. Lähtö Aleksis Kivenkadun
P-paikalta klo 8. Kimppakyydein, osanottomaksu. Tiedustelut 
Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

La 21.5. TALKOOT Latu-Miilussa. Siivotaan ympäristöä ja majaa  
klo 10 alkaen. Keittoa ja kahvitarjoilua. 

Su 22.5. Hyvinkäänseudun Pohjalaisten PYÖRÄRETKI Hirvijärvelle. 
Lähtö klo 10 Ravintola Ilonan pihalta. Makkarat, evästä ja 
juotavaa mukaan. Tiedustelut Pentti Leppäaho, p. 040-8327681.

Su 22.5. IKINIVEL retki Petkelsuolle, kimppakyydein Aleksis 
Kivenkadun P-paikalta klo 12. Sauvat, kiikarit ja eväät mukaan. 
Tiedustelut Tarja Kantojärvi, p. 040-5480502. 

La 28.5. IKILIIKKUJAT Lepovillan asukkaiden ulkoilutus klo 14. 
Ilmoitathan osallistumisesi Kaarinalle, p. 050-5822460. 

Su 29.5. PATIKKARETKI Lopelle. Lähtö Aleksis Kivenkadun
P-paikalta klo 10. Kimppakyydein, osanottomaksu. Tiedustelut 
Reijo Huuskonen, p. 040-7073660. 

KESÄKUU
11- 17.6. SUOMI MELOO reitillä Turku – Espoo. Hyvinkään Latu 

lähettää jälleen joukkueen mukaan. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset Lauri Huhti, p. 050-3065095.

La 18.6. IKILIIKKUJAT Sahanmäen palvelukodin asukkaiden ulkoilutus 
klo 14. Ilmoitathan osallistumisesi Kaarinalle, p. 050-5822460. 

La 18.6. Retki MUSTILAN ARBORETUMIIN Elimäelle, 
kimppakyydein. Mahdollisuus ostaa taimitarhan ja tuottajatorin 
tuotteita. Lähtö klo 8 Aleksis Kivenkadun P-paikalta, 
osanottomaksu. Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.

Su 19.6. PYÖRÄRETKI Kalkkilammen lehtoon Tikankontteja 
katsomaan. Matkaa tulee n. 45 km, tauot Märkiölammen ja 
Herusten kioskeilla. Omat eväät ja juotavaa mukaan. Lähtö
klo 10 ABC’n terassilta. Tiedustelut Kalevi Kalliomäki,
p. 0400-138159. 

Ma 20.6. IKINIVEL pyöräretki kauniisiin maalaismaisemiin. Lähtö
klo 18 Aleksis Kivenkadun P-paikalta. Tiedustelut
Tarja Kantojärvi, p. 040-5480502. 
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HEINÄKUU
1 – 3.7. SUOMEN LADUN LEIRIPÄIVÄT Vantaan Hakunilassa. 

Lisätiedot Latu & Polku-lehdessä. Yhdistys maksaa osallistujien 
kilpailumaksut. Lähde mukaan! Ilmoittautumiset kilpailuihin 
1.6. mennessä Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

La 16.7. MOMMILANJÄRVEN SOUTELUT, www.hehkua.fi.
Lähdemme seuraamaan tapahtumaa MELOEN. Kokopäiväretki. 
Tiedustelut, opastus ja kanoottien varaukset Kalevi Kalliomäki, 
p. 0400-138159. 

La 16.7. IKILIIKKUJAT Kauniston asukkaiden ulkoilutus klo 14. 
Ilmoitathan osallistumisesi Kaarinalle, p. 050-5822460. 

29 – 
31.7.

MELONTAVIIKONLOPPU Puumalassa. Majoitus Lintusalon 
koulun rantasaunalla. Lähtö perjantaina 29.7. klo 17 Kalevin 
luota. Matka- ja majoituskulut jaetaan. Tiedustelut ja kanoottien 
varaukset Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

ELOKUU
Su 7.8. MELONTAPÄIVÄ, lähtö klo 8 Kalevin luota, 

Nummenkärjentie 2. Osanottomaksu, kanoottien varaukset 
Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Su 14.8. MELONTAPÄIVÄ, lähtö klo 8 Kalevin luota, osanottomaksu. 
kanoottien varaukset Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

La 20.8. IKILIIKKUJAT Paavolan vanhainkodin asukkaiden ulkoilutus. 
Ilmoitathan osallistumisesi Kaarinalle, p. 050-5822460. 

Su 21.8. PYÖRÄRETKI Nukarinkoskelle. Lähtö klo 10 Aleksis
Kivenkadun P-paikalta. Matka n. 30 km. Tiedustelut
Seija Vuori, p. 040-5677086. 

Su 28.8. MELONTAPÄIVÄ, lähtö klo 9 Kalevin luota, osanottomaksu. 
kanoottien varaukset Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 



 

HIIHTORETKI KIILOPÄÄLLE KEVÄÄLLÄ 2012 
14.–21.4.2012, la-la, vko 16 

Hyvinkään Ladun kevään 2012 hiihtoreissun majoitusvaihtoehtoja: 

435 €/ hlö/viikko/2 hengen hotellihuoneessa 

585 €/ vko/1 hengen huone hotellissa 

305 €/ hlö/vko,  lisävuoteessa 2 hengen huoneessa 

584 €/ hlö/vko, 2 hengen hirsimökissä

416 €/hlö/vko, 3-4 hengen hirsimökissä ( parisängyt neljälle), 
kun majoittujia on vähintään kolme. 

Hintaan sisältyy: 

- majoitus hotellissa tai mökissä 
- liinavaatteet ja pyyhkeet 
- aamiainen ja päivällinen 
- iltasauna päärakennuksessa (mökissä oma sauna) 
- lähtösiivous
- mahdollisuus osallistua opastettuihin päiväretkiin ja 

ohjattuun iltaohjelmaan 

Retkieväät voi ostaa Kiilopäältä erikseen. Matkat eivät kuulu 
hintaan.

Ennakkoilmoittautuminen 15.6.2011 mennessä:

http://hyvinkaanlatu.sportti.info/ tai Seija Vuori,

puh. 040-5677086 tai seija.vuori2@pp.inet.fi.
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Muistelmia talvelta 
Kuluneen talven viimeiset lumet ovat sulamassa ja hiihdot tältä 
kaudelta hiihdetty. Tämä talvi muistetaan hyvistä hiihtokeleistä ja 
kylmistä pakkassäistä. Onneksi kesän retket ovat jo ovella. 

Sukkulahiihto
Itse eksyin kuluvana talvena ensimmäistä kertaa parille Hyvinkään 
Ladun järjestämälle sunnuntainhiihtoretkelle. Olin jo jonkin aikaa 
seurannut Ladun nettisivuja ja yhtenä tammikuun sunnuntai-
aamuna sain vihdoin itseni liikkeelle suksineen.  Ensimmäinen 
päämääräni oli ehtiä kello kymmeneksi Hyyppärän parkkipaikalle 
mistä retki lähti liikkeelle. Olin tietysti lähtenyt matkaan Vehkojan 
suunnasta viime tingassa ja etenemistäni ABC’n jälkeen hidasti 
peltoaukealla kova vastatuuli. Onneksi olin tallentanut retken 
vetäjän, Lauri Huhdin numeron puhelimeeni ja sain tietää, että 
matkamme kohtaisi ja voisin liittyä joukkoon. Pian kolme miestä 
reppuineen ilmestyikin Hyyppärän suunnasta. Retkivauhtia 
matkamme eteni kohti Kiiskilampea ja nuotiopaikkaa.  

Perillä Kiiskijärven nuotiopaikalla valmiit hiillokset odottivat meitä. 
Itse olin unohtanut retkileivät keittiön pöydälle, mutta onneksi 
ryhmästä löytyi minullekin makkara, joka maistui mainiolta. Tauon 
aikana kylmä ehti yllättää joten tiesin, että ensikerralla kaapissa 
oleva taukotakki tulisi käyttöön. 

Kotimatkalla piipahdimme Latu-Miiluun mehulle, jonka jälkeen 
porukkamme pieneni. Kalevi Kalliomäki jäi Latu-Miiluun auttamaan 
kanttiinin henkilökuntaa, me muut jatkoimme Hyvinkäätä kohti. 
Hyvä mieli jäi ensimmäisestä retkestä joten jäin jo odottelemaan 
seuraavaa mahdollisuutta päästä retkelle.  
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Umpihankihiihto
Toinen osallistumani retki oli helmikuun lopulla järjestetty 
umpihankihiihto Paalijärvelle. Matkaan lähtivät kuusi innokasta 
retkeilijää. Sveitsin hiihtokeskuksesta suuntasimme suoraan 
metsään, ylitimme Pöölintien ja hiihdimme hiihtolatua 
moottorintien alitse. Aika pian jätimme valmiit ladut muille hiihtäjille 
ja suuntasimme kohti luodetta Paalijoen kanjonia pitkin. Sää oli 
mitä mainion, aurinkoa ja pari astetta pakkasta. 

Lunta oli maastossa paljon mutta se ei häirinnyt etenemistämme. 
Hiihdimme Riihiladun mökille Paalijärvelle, jossa Kalevi Salonen oli jo 
loihtinut meille tulet. Tällä kertaa olin varustautunut makkaralla, 
sinapilla ja taukotakilla. Muista repuista löytyi myös keksejä, 
suolakurkkuja ja juustoja. Kotimatkalla poikkesimme taas Latu-
Miiluun. Matka vei kaiken kaikkiaan seitsemän tuntia.  

Ajatuksia
Partio on vienyt minut retkeilyn pariin ja monena vuonna matka 
Lappiin on kuulunut suunnitelmiini. Pienen tytön äitinä Lapin 
vaellusmatkat ovat tällä hetkellä jäissä. Monen sadan kilometrin 
päähän ei välttämättä tarvitse lähteä saadakseen kokea 
luonnossa liikkumista, fyysistä rasittumista ja makkaranpaistoa tulien 
äärillä. Sitä voi kokea täällä kotinurkilla Hyvinkäällä, ihan kiven 
heiton päästä. Täältä löytyy mahtavia maastoja, hoidettuja latuja 
ja taukotupia. Hyvinkään Ladun järjestämät retket antavat 
mahdollisuuden päästä porukassa luontoon. Yksin ei tarvitse 
lähteä. Tule Sinäkin mukaan! 

Martina Lybeck 
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TIIKERIN LENKKI: kausi 2011-2012 
Kävely ja sauvakävely koko kauden  1.5. – 31.3. 

punaiset laatikot 

Pyöräily touko-elokuussa 1.5. – 31.8.: vihreät laatikot 

Hiihto hiihtokauden puitteissa: punaiset laatikot

Suorituskortteja (10 senttiä/kpl) myyvät paikalliset R-kioskit 
ja monet yksityiset kioskit. Kortteja saa jättää laatikoihin yhden 

suorituksen verran vuorokaudessa. 

Kauden jälkeen seuraa palkintoarvonta. Pääpalkinnon arvo riippuu 
suoritusten määrästä (määrä x kortin hinta); se on lahjakortti 

Suomen Ladun matkakohteeseen. 

Tiedustelut Martti Hovi, 044 561 8321, Lauri Huhti 050 3065095, 
Kalevi Kalliomäki 0400 138159 
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M E L O N T A – A S I A A 

Hyvinkään Latu omistaa tätä nykyä neljä kanoottia. Niitä käytetään 
ensisijaisesti yhdistyksen omissa tapahtumissa. Voit ilmoittautuessasi varata 
kanootin käyttöösi tapahtuman ajaksi maksutta. 

Jäsenet voivat kuitenkin varata kanootteja omiin melontoihinsa seuraavin 
hinnoin: Päivä 10 €, viikonloppu 20 €, viikko 50 €
Vuokraushinta sisältää kanootin varusteineen/ melat, melontaliivit ja 
aukkopeitteet kajakkeihin. 

Kalusto:
�� Latu-Lady/ merikajakkiyksikkö Mari, kahdella lastitilalla

kumiluukuin
�� Latu-Lempi/ merikajakkikaksikko Unalaska II, retkikaksikko

tavaraa-aukolla ja kahdella lastitilalla kumiluukuin 
�� Latu-Welho/ merikajakkikaksikko Star, nopeakulkuinen kevyt

kaksikko kahdella kansitilalla kumiluukuin 
�� Latu-Lyyli/ ”inkkari”, lasikuituinen kahden hengen avokanootti

retkeilyyn
Lisäksi on käytettävissä: suojakäsineitä 1 pari, yksi melontapusero (s) 
vedenpitävä, varustesäkki 7 kpl, vedenp., eri kokoja, heittomallinen 
pelastusköysi 1 kpl. 

Varaukset Kalevilta p. 019-483 422, 0400-138 159 

PERÄKÄRRY kanoottien (ja muutakin) kuljetusta varten 
Yhdistyksellä on PERÄKÄRRY lähinnä kanoottien kuljetusta varten. 
Se on varustettu irrotettavalla kanoottien kuljetustelineellä, joten sitä voi 
käyttää muihinkin kuljetuksiin.

PERÄKÄRRYN kokonaispaino on 750 kg, kantavuus 500 kg;
lavakoko  150x300 cm. 

PERÄKÄRRYÄ vuokrataan hintaan 20 €/ vrk tai sopimuksen mukaan. 
Tiedustelut Kalevilta kuten yllä. 
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Petkelin patikkaa ja puheensorinaa 
Ihan äkkiseltään ei mieleen varmaankaan tulisi suositella vanhemmalle 
ihmiselle tai nivelrikkoiselle suokävelyä sopivaksi liikunnaksi, koska sen 
helposti mieltää kohtalaisen vaativaksi ja kuormittavaksi 
liikuntamuodoksi. 

Niin ajattelin itsekin viime syksynä, kun pohdin, lähtisinkö Hyvinkään 
Ladun ja Nivelpiirin yhteisesti järjestämälle suokävelyretkelle 
Petkelsuolle.  Olin kipuillut koko kuluneen kesän nivelrikkoisen polveni 
kanssa ja pikemminkin vältellyt kävelyä.  Onneksi uskaltauduin mukaan 
ja sain siitä taas uuden kipinän muuhunkin liikuntaan, joka oli ajan ja 
kipujen myötä vähentynyt.  

Lokakuiseksi retki-illaksi sattui harvinaisen aurinkoinen ja lämmin sää. 
Meitä oli toista kymmentä varttunutta, enemmän tai vähemmän 
nivelvaivoista kärsivää ihmistä valmiina Timon vetämään 
kävelyretkeen.  Kokoonnuimme kaupungissa Aleksis Kiven kadun 
parkkipaikalle, josta ajoimme porukalla Petkelsuolle johtavaan metsän 
reunaan.  Kävelimme rauhallista tahtia metsän halki kohti 
päämääräämme.  Lehtipuut olivat keltaisessa syysvärissä ja maassa 
alkoi näkyä myös ruskan sävyjä.  Kun laajan Petkelsuon reuna avautui, 
muutamat vaeltajat löysivät heti punaisia kypsymässä olevia ja jo 
kypsiä karpaloita, ja kohta koko porukka oli maistelemassa kypsiä, 
luonnon vitamiinipillereitä.  Kiertelimme innoissamme sammalmättäitä 
ja noukimme suuhumme aina, kun kypsiä marjoja löytyi.  Sammal tuntui 
mukavan pehmeältä jalkojen alla.  Se ei ollut kova, mutta ei liian 
märkä tai upottavakaan. Siinä oli helppo liikkua – paljon miellyttävämpi 
kuin asfalttipinta.  Kuljimme auringon kultaamien pienten suolampien 
lomassa.  Timo ja Lauri kuvasivat ja kertoilivat meille alueesta, sen 
luonnosta, eläimistä ja antimista.  Oli mielenkiintoista kuulla, että suolta 
voi toisin paikoin löytää jopa Pohjois-Suomen herkkua, hillaa!  Olin aina 
luullut, että hilla on vain Oulun ja Lapin läänin asukkaiden etuoikeus.  
Saimme myös kuulla, että alueella samoillessaan voi usein nähdä hirviä 
ja muita pienempiä luonnonvaraisia eläimiä.  Tällä kertaa emme 
kuitenkaan nähneet mitään eläimiä emmekä kuulleet edes lintuja, sillä 
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sen verran äänekästä oli joukon oma liverrys. Ihailimme moneen 
kertaan auringonlaskua, joka tehosti vielä luonnon värejä.  Aikamme 
pyöriskeltyä karpaloapajalla palailimme hiljalleen takaisin autoille 
polun päähän.  Ilta alkoi jo hämärtää.  Ajantajuni oli kadonnut, mutta 
arvelen retken kestäneen parisen tuntia, vaikka aika tuntui paljon 
lyhyemmältä. Kulkemamme matkakaan ei varmaan ollut kovin pitkä, 
sillä voimia olisi ollut jäljellä ainakin vielä toiseen mokomaan.  Kaikki 
muutkin näyttivät olevan hyvissä voimissa ja tyytyväisiä patikkaretkeen.   

Jälkeenpäin olen ollut monesti kiitollinen Hyvinkään Ladun ja Nivelpiirin 
yhteiselle suoretkelle, sillä se antoi minulle uuden kipinän muuhunkin 
liikuntaan, joka oli ajan kuluessa ja kipujen ilmaantuessa pikku hiljaa 
vähentynyt ja vähentynyt.  Oli mukava huomata, että aina voi löytää 
itselle sopivia liikuntamuotoja iän tai vaivojen tuomista rajoituksista 
huolimatta.  Oli myös mukava nähdä, että Hyvinkään Ladun 
toimintaan osallistuminen ei tarkoita hikipintaan rehkimistä – voi löytää 
jokaiselle mieluista liikuntaa omien voimien mukaan.  Petkelsuon 
retkestä mieleeni jäi kytemään ajatus, joka motivoi minua pitämään 
itseäni liikuntakykyisenä mahdollisimman pitkään.  Herkuttelen 
mielessäni ajatuksella, että pääsen noukkimaan hilloja Petkelsuolle ensi 
kesänä ja vielä ainakin viitenätoista seuraavana vuonna!  

Katarina Liljeberg 
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JOHTOKUNTA  v. 2011 

Kalevi Kalliomäki Nummenkärjentie 2, 05830  Hyvinkää   
puheenjohtaja puh. 0400-138159, kalevi.kalliomaki@pp.inet.fi

Heikki Sanna  Martinkatu 12 C 21, 05800  Hyvinkää  
varapuheenjohtaja puh. 0400-842284, heikki.sanna@pp.inet.fi

Seija Vuori  Kirjavantolpankatu 2 A 6, 05830 Hyvinkää  
  puh. 040-5677086,  seija.vuori2@pp.inet.fi

Jukka Eloranta Väinölänkatu 14-22 J, 05880  
puh. 050-0504124, jukka.eloranta@netsonic.fi.

Reijo Huuskonen Kansankatu 29 B, 05900  Hyvinkää puh. 455735/ 
09-5123910, 040-7073660, reijo.huuskonen@sro.fi

Lauri Huhti Vaiveronkatu 19-21 C 22, 05900  Hyvinkää  
tiedottaja  puh. 050-3065095, 010 5202533, lauri.huhti@phnet.fi

Pentti Leppiaho Helenenkatu 9 B 23, 05800 Hyvinkää  
puh. 040-8327681, pirkko.vaisanen@pp6.inet.fi

Kaarina Moisio Pohjoinen Puistokatu 6 A 9, 05800 Hyvinkää  
puh. 050-5822460, kaarina.moisio@kotiportti.fi

Timo Tuomainen Kirjavantolpankatu 2 A 6, 05830 Hyvinkää 
kotisivut 040-5677085, timo.tuomainen@pp1.inet.fi

Liisa Vuorio  Pikkukalliontie 1, 05620 Hyvinkää  
puh.  040-7253276, mlvuorio@gmail.com

Varajäsenet:

Merja Lastuvuori Kainonkuja 3 A 1, 05840  Hyvinkää  
puh. 040-5877461/09-2790120, merja.lastuvuori@pp.inet.fi

Liisa Seppo Jukolankatu 2 A, 05830  Hyvinkää  
puh. 416508/ 040-7735468, liisa.seppo@hus.fi

Jäsenkirjuri:

Päivi Vuori  Oravalankatu 8, 05820 Hyvinkää  
  puh. 0400-677063, taikakeiju@gmail.com

Rahastonhoitaja:  

Raija Koskinen Vaiveronkatu 55 b 6, 05900 Hyvinkää  
  puh. 050 5258 021, raija.koskinen@oikeus.fi
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TOIMIKUNNAT v. 2011 

Pelastus- ja etsintäpalvelutoimikunta: kokoonkutsuja  Heikki Sanna. 
Jäsenet: Kalevi Kalliomäki, Raija Koskinen,  Jaakko Laine, Timo Tuomainen ja Päivi 
Vuori.

Retkitoimikunta: kokoonkutsuja Kalevi Kalliomäki. 
Jäsenet: Lauri Huhti, Reijo Huuskonen, Tarja Kantojärvi, Pentti Leppiaho, Kaarina 
Moisio, Timo Tuomainen ja Seija Vuori. 
Ikiliikkujat, vanhusten ulkoiluttaminen: Kaarina Moisio 
Ikinivel, nivelpiiri ryhmä: Tarja Kantojärvi 

Tiikerinlenkkitoimikunta: kokoonkutsuja Martti Hovi. 
Jäsenet: Kalevi Kalliomäki, Merja Lastuvuori, Pauli Partanen, Liisa Seppo ja 
kortistonhoitaja Lauri Huhti

Majatoimikunta: kokoonkutsuja Liisa Seppo. 
Jäsenet: Jukka Eloranta, Pirjo Heino, Heikki Moisio, Kaarina Moisio. 




