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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 os. Vaiveronkatu 19-21 c 22,
05900 HYVINKÄÄ, puh. 050-3065095, tai sähköpostilla os.  
Lauri.Huhti@phnet.fi. Kirjoita A4-arkille 16 p. fontilla, otsikot 22 p.,
jutun  enimmäispituus 5 liuskaa, kuvat sähköisessä muodossa. 
Lehden seuraavan numeron aineisto 15.4.2012 mennessä. 

Kuvia ja lisätietoja Hyvinkään Ladun toiminnasta
internet-osoitteissa www.hyvinkaanlatu.sportti.info. 
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J uhlavuotta Latulaiset….. 

Vietämme juhlavuotta, yhdistyksemme täyttää lokakuussa 60 v. 
Hyvinkään Ladun perustava kokous pidettiin 13.10.1952 Hyvinkään
urheilukentän Urheilutuvalla. Juhlasta tarkemmin syksymmällä,
nyt pitäisi ensin saada tämä talvi-/ kevätkausi käyntiin. 

Yhdistyksen ikä näkyy myös jäsenrakenteessa. Meillä on paljon 
iäkkäämpää jäsenistöä ja muutama perustajajäsenkin on vielä ”rivissä”. 
Uusia jäseniä saimme viime vuonna 38 , mutta se ei näy kokonaisjäsen-
määrässä. Vanhemmasta päästä poistuu samaa tahtia kuin uusia tulee. 
Myös muualla asuvien joukko on suuri, n. 1/6 osa jäsenlehdistä postitetaan 
Hyvinkään ulkopuolelle. He ovat muuttaneet mutta säilyttäneet 
jäsenyyden. Myös uusia jäseniä tulee muilta paikkakunnilta. 
Tästä johtuen osallistuminen tapahtumiin ja talkoo- ym. töihin jää
pienemmälle porukalle mitä voisi olettaa jäsenmäärän mukaan. 

Syyskokous ei tuonut muutoksia, puheenjohtaja ja johtokunta sekä 
jäsenmaksut säilyivät ennallaan. Kiitokset kaikille viime vuoden 
tapahtumiin osallistuneille, sekä ennen kaikkea kaikille toiminnan 
toteuttamiseen ja talkootapahtumiin osallistuneille. 

Syksy, varsinkin marraskuu oli lämmin, melontakelejä joulukuulle asti, 
ei sitten kuitenkaan tullut käytyä. Lumet lykkäsi pikkujoulujen aattona, 
kävi melkein kuin viimevuonna, jolloin jouduimme / pääsimme 
hiihtämään majalle. Keli kuitenkin lämpeni ja pääsimme autoilemaan 
perille vetisessä lumimössössä. Maja odotti ”tällingissä” vieraita, mutta 
osanotto oli vaisu? Yhteensattumien summa? Ehkä palaamme vanhaan 
käytäntöön ja järjestämme pikkujoulut arki-iltana niin pääsevät ihmiset 
rauhassa kuluttamaan. Seuraavan päivän ”joulustressin poistopatikalla” 
hanki oli painunut sateista kasaan ja vastaavasti Vantaassa vesi hivuttautui 
kohti tulvakorkeutta. Talven pidemmän aikavälin ennusteet ovat ainakin 
iltapäivälehdissä sahanneet samaa tahtia euron kohtalon kanssa.
Saa nähdä kumpi menee pakkasen puolelle, vai vesittyykö koko hoito? 
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Retkikalenteri on kuitenkin tehty sen mukaan että lunta tulee, sitä tulee
riittävästi ja se pysyy kohmeessa ainakin talven ajan. 

Syksyn patikoilla oli mukavasti väkeä; Miilunpatikassa meillä oli
vierailulla ryhmä Lohjan seudun Ladusta ja muualtakin yksittäisiä 
osallistujia. Isänpäivän patikalla vieraili Järvenpään Latu, heitä olikin 
lukumääräisesti enemmän kuin omaa porukkaa. 

Vierailuja  naapuri yhdistysten tapahtumiin voit nyt tehdä ihan asian
kanssa. Uudenmaan Latualueella järjestetään ns. ”2012 Elämysrinki”. 
Neljä eri tapahtumaa, jaossa on ”Elämyspassi 2012”, johon saat leiman 
aina osallistuessasi tapahtumaan ja osallistut näin palkintojen arvontaan. 
Mutta tärkeintähän on poiketa ”kylässä” ja nähdä / kokea mitä muualla 
tapahtuu, tavata uusia ihmisiä ja kokea uusia maisemia.
Ilmoitus tapahtumista toisaalla lehdessä. 

Lumen ja ladun tullen avautuu myös Latu-Miilun kanttiini joka
toimiakseen tarvitsee työpanostasi. Syksy oli sen verran sateinen että 
kaivostamme karannut vesi on palautunut entistä raikkaampana, joten 
ainakin huolto tulevana kautena on helpompaa. 
Avaimen haltijoita taas muistuttaisin, että olette avainasemassa;
liikkuessanne viikolla Usmin suunnassa, poiketkaa majalla. Tehtäviä 
riittää; lintujen ruokintaa, polttopuiden tekoa, veden kantoa, roskien 
vientiä ym. askaretta. Näin on viikonlopun päivystäjillä helpompaa. 

Kevään hiihtoviikolle Kiilopäälle saatat vielä mahtua mukaan.
Syksyllä taas on Akumaja-viikko, josta ilmoitus tässä lehdessä. 

Tähän lopuksi taidan taas muistuttaa talkoohengestä. Tällä kertaa lainaan
Positiivarien Ajatusten aamiaista: ” Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta 
jokainen voi tehdä jotakin; ja jos jokainen tekee jotakin, tulee kaikki 
tehdyksi”

Lumista ja hiihtorikasta vuoden alkua.

t.kalevi
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              AKU majalle  

                 vko 35 / 25.08-01.09.2012 
 
Hyvinkään Latu järjestää viikon Akumajalla ruskan kynnyksellä, 
vielä kesäisissä keleissä. 

Viikko tehdään ns. omakustanteisena, eli yhdistys ei osallistu 
kustannuksiin eikä ota voittoa tapahtumasta. Yhteiskuljetusta emme 
järjestä, viikko alkaa ja loppuu Suomen Ladun Kiilopäältä.
Sinne pääsee bussilla, junabussilla, lentäen  ja omalla autolla. 
Näitä autoja on tarkoitus käyttää myös muilla kulkuvälineillä saapuvien 
kuljetuksiin. Jos autot eivät riitä, käytetään taksia. Viikon vuokra on
870 € mikä jaetaan osallistujien kesken, kuin myös ns. kimppakyyti 
Kiilopää – Akumaja - Kiilopää mistä muodostuu osanottohinta.
Autoille maksetaan sovittava kilometrikorvaus. 

Vuodepaikkoja Akumajalla on 11 petiä ja yksi sohva. Pihapiirissä on myös 
ns. Dominickin maja jonka sisustus on vielä kesken. Sillä on myös eri 
hinta. joten se ei näillä näkymin kuulu ”diiliin”. Teltassa voi myös yöpyä 
ja käyttää majan palveluita hyväkseen. Osanottomaksu on vielä avoin, 
riippuu osanottomäärästä. Kovin montaa telttailijaa emme kuitenkaan voi 
ottaa.

Osanottomaksuksi tulee n. 150 € sisämajoituksessa ja n. 75 € teltassa 
yöpyjälle. Myös ns. päivä- tai muilta ohikulkijoilta veloitamme 
telttapaikkamaksun. Hinta tarkentuu seuraavassa jäsenlehdessä, jossa tulee 
myös ennakkomaksun eräpäivä. Nettisivuillamme on kuvia Akumajasta. 

Tiedusteluihin vastaa ja ilmoittautumisia ottaa vastaan : 
Kalevi Kalliomäki p.0400 138159 tai kalevi.kalliomaki@pp.inet.fi.
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HEI LATULAINEN ! 
Tule nauttimaan LATU-MIILUN talvisesta tunnelmasta 

hoitamalla kanttiinipäivystystä yksin tai jonkun seurassa. 
Varaa vuoro - valinnanvaraa on! 

LATU-MIILU on auki hiihtokaudella lauantaisin 
ja sunnuntaisin klo 10-15 sekä hiihtolomaviikolla 8/2012 

joka päivä klo 10-15. 

Kanttiinissa myydään kahvia, pullaa, mehua, limua ja 
makeisia. Sieltä saa myös Hyvinkään Ladun tuotteita ja 

Tiikerinlenkin kortteja. Eväsmakkaroitaan hiihtäjät 
voivat paistaa laavulla. 

Hiihtokauden jälkeen arvotaan jokaisen kanttiinissa 
päivystäneen kesken 70 €:n lahjakortti. Jokaisesta 
päivystyksestä saat yhden voittomahdollisuuden. 

Kanttiinin vuorolistaa ylläpitää Liisa Seppo,
p. 040-773 5468. Tiedusteluja voi osoittaa myös 

Kalevi Kalliomäelle p. 0400-138 159. 
Tarvitsemme myös sellaisia henkilöitä, joille voi 

tarvittaessa soittaa ja kysyä vuorolle lyhyemmälläkin 
varoitusajalla.

Ei muuta kuin varaus vetämään! 
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TALVIKALENTERI
Tammi-huhtikuu 2012

Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille hiihtoretkille ja 
muihin tapahtumiin! 

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

Tapahtumien vetäjien puhelinnumerot löytyvät tapahtumatiedoista.
Soittele, kun haluat lisätietoa! Vetäjä saattaa sairastumisesta tai muusta 
syystä vaihtua, tai retkeen voi tulla muita muutoksia esim. lumitilanteesta 
johtuen. AAMUPOSTIN yhdistykset -palsta torstaisin tai 
VIIKKOUUTISTEN yhdistykset-palsta keskiviikkoisin kertoo 
ajankohtaisen tilanteen. Myös Hyvinkään Ladun nettisivuilta, 
hyvinkaanlatu.sportti.info, voit tarkistaa tapahtuman viimeisimmät 
tiedot.

Sukkulahiihto tarkoittaa sitä, että useimmiten lähdetään Hyyppärän 
infotaulun parkkipaikalta kulloinkin sovittavaan suuntaan 2-3 tunnin 
hiihtoretkelle lähimaastoon. Eväät mukaan, matkalla joskus nuotiotauko. 
Latu-Miilun majalla kanttiini auki, mikäli siellä poiketaan. Kysy 
tarkemmin retken vetäjältä. 

Talvikalenterissa on myös merkintä retken vaativuudesta. Helppotasoisen 
retken symboli on ympyrä neliön sisällä. Keskitasoinen retki on taas 
merkitty neliöllä ja kolmio kertoo retken vaativan jo hyvää kuntoa. 

  Helppo   Keskivaativa   Kuntoa kysyvä
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TAMMIKUU

Su 8.1. SUKKULALENKKI kuutamossa. Hiihdetään tai kävellään, 
kelistä riippuen. Lähtö Sveitsin uimalan mäen alta,
tenniskentän kulmalta klo 18.30.
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

La 14.1. IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja 
vanhainkotien asukkaita klo 10. Kohteen saat tietää 
ilmoittautumalla Kaarina Moisiolle, p. 050-5822460. 

Su 15.1. SUKKULAHIIHTO Hyyppäräntien P-paikan opastaululta
klo 10. Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Su 22.1. LATURETKI RIIHIMÄELLE, Kiistaveikkojen majalle
Suonummella. Matka 30 km, kesto n. 6 tuntia, kuntoa kysyvä. 
Lähtö Sveitsin hiihtokeskuksen (Pujottelutie) yläparkkipaikalta 
klo 9.30. Myös Erkylän majalta voi liittyä mukaan klo 10.30. 
Hiihdämme opastettuna ryhmänä retkivauhtia, evästä ja juotavaa 
mukaan. Kolme taukoa hiihtomajoilla, joista myös voi ostaa 
täydennystä. Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095.

Su 29.1. SUKKULAHIIHTO Hyyppäräntien P-paikan opastaululta
klo 12. Tiedustelut Reijo Huuskonen, p. 040-7073660. 
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HELMIKUU

La 4.2. IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja 
vanhainkotien asukkaita klo 10. Kohteen saat tietää 
ilmoittautumalla Kaarina Moisiolle, p. 050-5822460. 

Su 5.2. HYVINKÄÄN EXPERT-HIIHTO/Hyvinkään Hiihtoseura. 
Ladulla huoltopiste jälleen Latu-Miilussa. Talkooapua tarvitaan, 
ilmoittautumiset Heikki Sannalle, p. 0400-842284. 

Ti 7.2. KUUTAMOHIIHTO Sveitsin uimalan mäen alta, tenniskentän 
kulmalta klo 18.30. Tiedustelut Kaarina Moisio, p. 0505822460.

La 11.2. MUUMIHIIHTOKOULU Lehtolan majalla klo 12.30.  
Kesto 2 tuntia. Koulu jatkuu 12.2., 18.2. ja 19.2., yht. 8 tuntia. 
Mukaan otetaan 4 - 7 vuoden ikäisiä hiihto-oppilaita.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Seija Vuori, p. 040-5677086. 

Ke 15.2. IKINIVEL Lumikenkäkävely Sveitsin maastossa. Lähtö klo 17 
Uimalan parkkipaikalta, Teerimäenkatu 6. 
Ennakkoilmoittautumiset Tarja Kantojärvi, p. 040-5480502. 

Su 19.2. HYVINKÄÄN YMPÄRIHIIHTO klo 9 ABC-aseman pihalta. 
Matka 30 km, kesto n. 7 tuntia. Tauot hiihtomajoilla, eväät, 
juotavaa ja pikkurahaa mukaan täydennyksiä varten.
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Su 26.2. UMPIHANKIHIIHTO Hyyppäräntien P-paikan opastaululta
klo 9. Osan matkaa hiihdämme umpihankea, kesto n. 6 tuntia.
Omat eväät ja termospullo reppuun.
Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 
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MAALISKUU

Su 4.3. LUMIKENKÄRETKI Sonninmäellä. Lähtö Puolimatkan koulun 
kentän reunasta klo 10. Makkaranpaistoa luvassa, termos 
mukaan. Tiedustelut ja lumikenkien varaukset 
Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

Su 4.3. IKINIVEL lumikenkäretki Sonninmäellä. Lähtö Puolimatkan 
koulun kentän reunasta klo 10. Makkarat ja termos mukaan. 
Tiedustelut ja varaukset Tarja Kantojärvi, p. 040-5480502. 

Su 4.3. MONNIN HIIHTO, katso www.hehkua.fi.

Ma 5.3. KEVÄTKOKOUS Sveitsin majalla (Härkävehmaankatu 8) 
klo 18.30. Toimintakertomuksen läpikäynti ja tilinpäätös 
kahvitarjoilun kera. Tule mukaan päättämään Hyvinkään Ladun 
asioista.

Ti 6.3. KUUTAMOHIIHTO uimalan mäen alta, tenniskentän kulmalta 
klo 18.30. Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095.

Su 11.3. LUMIKENKÄRETKI Aleksis Kivenkadun P-paikalta klo 10. 
Tiedustelut ja lumikenkien varaukset Kalevi Kalliomäki, p. 
0400-138159.

Ke 14.3. IKINIVEL Lumikenkäkävely Sveitsin maastossa. Lähtö klo 17 
Uimalan parkkipaikalta, Teerimäenkatu 6. 
Ennakkoilmoittautumiset Tarja Kantojärvi, p. 040-5480502. 

Su 18.3. LUMIKENKÄRETKI Aleksis Kivenkadun P-paikalta klo 10. 
Tiedustelut ja lumikenkien varaukset 
Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

su 25.3. LUMIKENKÄRETKI Aleksis Kivenkadun P-paikalta klo 9, 
huomaa kesäaika. Tiedustelut ja lumikenkien varaukset
Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 
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HUHTIKUU

Su 1.4. APRILLIPÄIVÄN liikunnallinen YLLÄTYSTAPAHTUMA.
Katso www.hyvinkaanlatu.sportti.info,
tai soita Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

La 7.4. LANKALAUANTAIN pyöräily Pääsiäisvalkeille Kaltevaan. 
Lähtö Ravintola Ilonan edestä klo 17.
Tiedustelut Pentti Leppiaho, p. 040-8327681. 

Ke 11.4. TIIKERINLENKIN päätöstilaisuus Sveitsin majalla klo 18.30. 
Arvotaan lahjakortin voittaja. Kahvitarjoilu. 
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

La 14.4. IKINIVEL nuotioretki Nukarinkoskelle. Kimppakyydein 
Aleksis Kivenkadun P-paikalta klo 12.
Tiedustelut Tarja Kantojärvi, p. 040-5480502. 

Su 15.4. PÄLVIKÄVELY Aleksis Kivenkadun P-paikalta klo 12. 
Kimppakyydein, saapasvarustus.
Tiedustelut Reijo Huuskonen, p. 040-7073660. 

La 28.4. IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja 
vanhainkotien asukkaita klo 10. Kohteen saat tietää 
ilmoittautumalla Kaarina Moisiolle, p. 050-5822460. 

Su 29.4. MELONTAKAUDEN AVAUS sovittavaan suuntaan. Lähtö 
Nummenkärjentie 2 klo 9, mahdollisesti omin kuljetuksin. 
Osanottomaksu. Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 
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LATU-MIILU PALVELEE 

Hyvinkään Ladun majalla Latu-Miilussa juhlistettiin 30-vuotispaalun 
ylitystä vuonna 2007. Näin ollen vuodenvaihteessa käynnistyy jo 35. vuosi 
Latu-Miilun toiminnassa. Ennen omaa majaa hiihtäjiä palveltiin 
työmaaparakissa Sveitsin puistossa sekä hirsimajassa Ahdenkalliossa. 
Omaa pesää päästiin rakentamaan 1970-luvun puolivälissä. Nimi niin 
majalle kuin yhdistyksen lehdelle löytyi luonnostaan paikan historiasta, 
hiilimiilun poltosta. 

Latu-Miilu palvelee omaa toimintaa retkien ja tapahtumien keskuksena.
Talvisaikaan se on avoinna hiihtäjille ja muille liikkujille viikonloppuisin, 
hiihtolomalla joka päivä. Maja on sopivan matkan päässä kaupungin 
keskustasta, ja sinne voi hiihtää tai patikoida erilaisia reittejä myöten. 
Halukkaille kuntoilijoille on tarjolla latu-uraa kaupungin ympäri muitakin 
majoja hyödyntäen. 

Saunaa tai vuodemajoitusta Latu-Miilusta ei löydy. Sen sijaan laavu 
grillipisteineen on pihapirissä kulkijoiden taukopaikkana silloin, kun 
sisälle mehua tai kahvia nauttimaan ei pääse. Latu-Miilu on monelle portti 
syvemmälle Usmin ja Kytäjän alueen vaihtelevalle, lampirikkaalle alueelle 
edetessä.

Toimitus

ENNAKKOINFO

SUOMI MELOO-JOUKKUE valmistautuu taas kesäkuun 
melontaviikkoon. Melomme tällä kertaa reitillä Petäjävesi - Laukaa
9 – 15.6. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Lauri Huhti, p. 050-3065095, 
lauri.huhti@phnet.fi.

Suomen Ladun 55. LEIRIPÄIVÄT Enonkoskella 29.6. – 1.7.
Tarkemmat tiedot Latu ja Polku-lehdessä. 
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Hyvinkään Latu ry     KOKOUSKUTSU
           Kevätkokous 
           Latu-Miilu lehti 1/2012 

Sääntömääräinen kevätkokous 
Aika: 5.3.2012, klo 18.30 
Paikka: Sveitsin maja, Härkävehmaankatu 8, Hyvinkää 

Käsitellään sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat: toimintakertomus v. 2011 
ja tilinpäätös v. 2011. Muista yhdistyskokouksessa käsiteltävistä 
asioista on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kaksi 
(2) viikkoa ennen kokousta. 

Esityslista

1 §  Kokouksen avaus 

2 §  Kokousvirkailijoiden valinta 

a. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
b. Kokouksen sihteerin valinta 
c. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2) 
d. Ääntenlaskijoiden valinta (2) 

3 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4 §  Toimintakertomus v. 2011 toiminnasta 

5  §  Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto v. 2011 

6 §  Tilinpäätöksen vahvistaminen 

 7  § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja 
muille tilivelvollisille 

8 §  Muut kokoukselle esitetyt asiat 

9 § Kokouksen päättäminen 
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JOHTOKUNTA  v. 2012 

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  
sihteeri  puh. 040-5677086, seija.vuori2@pp.inet.fi

Jukka Eloranta Väinölänkatu 14-22 J, 05880 Hyvinkää 
puh. 050-0504124, jukka.eloranta1@gmail.com

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
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Varajäsenet:

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

Liisa Seppo Jukolankatu 2 A, 05830  Hyvinkää  
puh. 416508/ 040-7735468, Lissu.Seppo@gmail.com

Jäsenkirjuri:

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

Rahastonhoitaja:  

Raija Koskinen raija.koskinen@oikeus.fi

HIIHTOVIIKKO KIILOPÄÄLLÄ 
14.4. – 21.4.2012 (la-la) 7 vrk 

Majoitus Kiilopäällä, hinnat Hyvinkään Ladun jäsenille: 

Mökissä 416  €/hlö/viikko, 3 – 4 henkilöä 
Mökissä 516  €/hlö/viikko, 2 henkilöä 

Hintaan sisältyy majoitus, liinavaatteet, pyyhkeet, aamiainen,  
retkieväät ja päivällinen. Matkan maksaa jokainen itse.  

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 7.1.2011 mennessä Seija  
Vuorelle sähköpostilla  
seija.vuori2@pp.inet.fi tai puh. 040 5677 086.



18

Uudenmaan latualueen Elämyspassi.

Olemme muutaman latuyhdistyksen kanssa yhdistäneet voimamme 
Suomen Ladun teeman mukaisesti. 

Järjestämme YHDESSÄ Elämyspassi-tapahtumia. 

Aloitamme lumikenkäilemällä Vantaan Ladun vieraina la 21.1.2012, 
samalla tutustumme ainutlaatuiseen Sipoonkorpeen, uusimpaan 
Kansallispuistoomme.

Helsingin Latu tarjoaa meille su 6.5. oivat puitteet kesän avaamiseen. 
Teemme retken Vaakkoin maisemiin, täällä pääset saunomaan ja 
pulahtamaan raikkaaseen toukoukuiseen Vaakkoin lampeen. 

Haikkoon Kuntoilijat antaa mahdollisuuden 23.9. tutustua syvemmin 
Vanhan Porvoon historiaan ja sen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen 
miljööseen. Täällä voit myös haastaa naapuriyhdistyksesi lentopallo –
kilpailuun.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä pääsemme tutustumaan 
arvokkaaseen Usmin alueeseen Hyvinkäällä. 
Hyvinkään ladun vieraanvaraiset isännät pitävät meistä erittäin hyvää 
huolta.

Keräämällä leimoja passiisi, joita saat tapahtumissa, osallistut syksyllä 
hienojen palkintojen arvontaan!
Myös tapahtumakohtaisia arvontoja ja palkintoja, makkaraa, kahvia,
pullaa, mehua ym. tarjottavaa. 
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Järjestävät yhdistykset:

Vantaan Latu  Lumikenkäilemään Sipoon korpeen 21.01.2012
                                   Tied. Hannu Kerman / p. 0400 474 445 
                                  www.suomelatu.org/vantaanlatu

Helsingin Latu:            Kesäkauden avaus Vaakkoilla, Helsingin Ladun 
ulkoilumajalla 6.5.2012 Tied. Jaakko Erkkola / p. 0404 128 853

www.suomenlatu.org/helsinginlatu

Haikkoon kuntoilijat:    Vanhan Porvoon kävelykierros /+lentopalloa 
23.09.2012 ilm. 20.09.menenssä antti.yli-opas@evl.fi,

p. 040 5318728
www.suomenlatu.org/haikkoonkuntoilijat

Hyvinkään Latu:         Miilun patikka Usmin maastoissa 14.10.2012
                                Tied. Kalevi Kalliomäki p. 0400 138159 
            www.suomenlatu.org/hyvinkaanlatu
                                hyvinkaanlatu.sportti.info

Me kaikki toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleiksi näihin retkiin ja 
tapahtumiin!
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