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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 10.12.2013 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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Syysterveiset……

Kesä lähenee loppuaan, illat pimenee ja saapuu syys. Syksyn tullen 
toivottavasti kesällä kerätyt voimavarat otetaan käyttöön ja osallistutaan 
runsain joukoin tapahtumiin joita taas löytyy tästä julkaisusta. 
Kesän tapahtumat sujuivat onnistuneesti, osallistujiakin oli, joissain 
enemmän,  toisissa taas vähemmän. Tapahtumien mielenkiintoa ja oikeaa 
ajoitusta on vaikea arvioida ennakkoon. Varsinkin tapahtumat, joissa 
tarvitaan kalustoa, eli lumikenkäily ja melonta ovat vaikeahkoja. 
Meillähän on systeemi, että näihin tapahtumiin ilmoittaudutaan etukäteen 
ja samalla varataan itselle välineet. Nyt kuitenkin varsinkin tänä vuonna on 
ollut tilanteita, jolloin lumikenkiä ja kanootteja on jäänyt käyttämättä. 
Joskus aiemmin niistä on ollut jopa pulaa. Otamme todennäköisesti 
ensivuonna käyttöön systeemin että kalusto on varattava esim. sunnuntain 
tapahtumaan pe iltaan mennessä. Silloin ylimääräiset on tarvittaessa 
mahdollista vuokrata ulos eikä seisottaa odottamassa mahdollisia 
osallistujia.

Saimme Lopen Samoojilta viime syksyn juhlissamme Kalamajan 
käyttöömme päiväksi. Hyödynsimme sen heinäkuulla johtokunnan sekä 
toimikuntien kehittämispäivänä. Ajatuksia syntyi ja niitä kirjattiin 
paperillekin, lopuksi tietysti saunottiin ja uitiin. 

Meillä on toimintaa liikaakin toiminnan toteuttajien määrään nähden. 
Kaipaamme lisää toiminnan toteuttajia. Syksyllä on majalla parikin 
tilaisuutta, toinen kanttiinipäivystäjien info/tutumistilaisuus ja toinen 
hieman rennompi, jossa haluamme tavata varsinkin uusia ja aikaisemmin 
toimintaan osallistumattomia kertoaksemme yhdistyksestä ja 
toiminnastamme, kuviakin mahdollisuus katsella. 

Radikaalein ajatus ja päätös tapahtumassa oli Tiikerin lenkin lopettaminen 
kuluvan kauden lopussa ( kausi loppuu maaliskuun lopussa). Asiasta 
tarkemmin seuraavassa lehdessä. Suoritusmäärät ja osallistujat ovat 
vähentyneet joka vuosi, isompaa markkinointia esim. työpaikkaliikunnaksi 
ei uskalla markkinoida kun ei löydy resursseja sen toteuttamiseen.
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Tiikerinlenkki kuitenkin työllistää useita henkilöitä laatikoiden hoidossa, 
kortistoinnissa ja arvontatilaisuuksien järjestämisessä. Yllättävää kyllä, 
samat henkilöt osallistuvat moneen muuhunkin toimintaan. 

Kesän tapahtumista varmaan mielenkiintoisin ja vauhdikkain oli Suomi 
Meloo tapahtuma Kemihaarasta Tornioon, eli Kemijoki alas ja Kemistä 
meriosuus Tornioon. Joukkueemme oli melkein ”Lumikki ja seitsemän 
kääpiötä” vain kahta jäi huutamaan. Mutta kulkihan se kanootti viiden 
”jörrikän” ja aidon ”Lapin Kullan” voiminkin. Olethan katsonut
Suomi Meloo-kuvat nettisivuiltamme? 

Hyvinkäällä vietettiin kesällä Asunto- ja asunnottomuusmessuja. 
Osallistuimme jälkimmäisiin. Laavullamme Latu-Miilussa on ollut 
”kesäasukas” useamman viikon. Asukasta ei ole onnistuttu näkemään eikä 
toisaalta ole ryhdytty kyttäämäänkään. Isompaa haittaa ei ole ilmennyt.
Kesä on taas kuivattanut kaivomme, toivottavasti syksymmällä sataa 
reippaammin, ettei talvesta  tule taas ”vesikelkkatalvi”. Kanttiinitoiminta 
hankaloituu, jos sinne joutuu vedetkin kelkkomaan. 

Syksymmällä sitten tavataan taas Sveitsin Majalla syyskokouksen 
merkeissä. TERVETULOA vaikuttamaan yhdistyksen asioihin. 

t. kalevi 

Ps.
Asuntomessujen parkkipaikan läpi kulkee hyvä asfaltoitu tiepohja
Rauhanmäenkadulta asemalle, toivottavasti jää käyttöön alueen 
rakentamiseen asti. Myös messuparkkialue olisi hyvä lisä aseman 
vähäisille autopaikoille. ”Saa käyttää, ei ol tarvis”. 



 6

SUOMI MELOO 2013 Kemihaara - Tornio kesäkuun 9. - 14. 

Tällä kertaa kyseessä oli  pohjoinen ulottuvuus, lähtijöinä Lauri Huhti, 
Kalevi Kalliomäki, Jukka Eloranta, Matti Rotko, Aimo Kuivamäki ja minä 
Hilkka Aro. Melojia ei uskottu saapuvan pohjoiseen niin monia kuin 
aikaisemmin, mutta mielestäni melojamäärät olivat samaa luokkaa kuin 
2007 jolloin olin mukana myös. 

Lähtövalmistelut tehtyämme; ruoat hankittuina ja varusteet koottuina 
Kalevi starttasi ensimmäisenä peräkärryineen kohti Lappia. Perjantaina 
7.6. lähdimme Jukka, Lauri, Matti ja minä ajelemaan kohti Keski-Suomea 
hakeaksemme Aimon mukaan. Haettuamme Aimon, ajoimme 
ensimmäiseen yöpymispaikkaan, Lappajärvelle. Järvi on syntynyt 
meteorin maahansyöksystä syntyneeseen kuoppaan. Näkemisen arvoiset 
maisemat voin sanoa.

Lauantai-aamuna jatkui matkamme.  Pysähtelimme tauoille parin tunnin 
välein. Käytimme aikamme leppoisaan jutusteluun kaikesta ”maan ja 
taivaan välillä”. Ynnäsimme keskusteluissa kaiken tietovarastomme
lisäten joukkoon elämänkokemuksemme. Mahtava seos siitä syntyi. Sain 
ideoita kesään ja syksyyn mm. kirjoista, jotka täytyy lukea!

Kaikki saimme loppumatkasta kokeilla ajotaitoamme Jukan autolla. 
Joutuisimme autojen siirtotehtäviin vuorollamme. Tie Savukoskelle ja 
Kemihaaraan, melonnan alkuun, alkoi kaveta ja sen väri oli hiekkaisen 
ruskeaa. Ylväästi tie halkoi maisemaa esitelläkseen eteen ponnahtavat 
porot ja pian Korvatunturin.  Korvatunturin kolmihuippuinen siluetti oli 
vaikuttavan näköinen. Alas Kemijoelle tunturia ei näkynyt. Joen varressa 
näkymät muistuttivat eteläisempääkin Suomea. Puut olivat korkeahkoja 
havupuita sekä koivuja. Muu kasvillisuus metsätähdet ja oravanmarjat 
olivat sitten kokoa mini. 

Joukkue yhdistyi, kun tavoitettiin Kalevi  Kemihaarasta. Telttojen pystytys
ja ruoan laitto alkoivat. Menyyssä oli lihapullia ja perunaa. Kyllä maistui! 
Samoin uni. Leppeässä melkein helteisessä kesäyössä oli unen saanti 
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helppoa. Toki joitakin voi suuri valon määrä häiritä. Itikat olivat liikkeessä 
äänettöminä mutta pisteliäinä. Kumma kyllä matkan rasitukset, lähinnä 
istumisesta, olivat mitättömän vähäiset. Melonta alkaisi huomenna, 
sunnuntaiaamuna.

I melontapäivä Joen kuvaus: virtaa, pieniä koskia ja matalaa. 
Samanlaista olisi kolmella seuraavallakin melontaosuudella. Kalevi ja 
Matti lähtivät kanootillaan sekä Lauri ja Aimo.  Sää oli upean aurinkoinen 
joten aamu-uinnilla oli hauska käydä saunarannassa.  Suomi meloo-
organisaatio esitteli itsensä ennen ensimmäiselle etapille lähtöä. ”Ilmassa 
oli suuren urheilujuhlan tuntua”. Jännitystä ja odotusta. Kanootit saatiin 
vesille ja Jukka ja minä purimme leirin ja siirsimme autot vaihtopaikalle, 
Kuttusojalle.

Ketkä sieltä meloivatkaan ensimmäisinä vaihtopaikalle, Kalevi ja Matti! 

Melontareiteillä oli yleensä 75, 81, tai 83 kanoottia vesillä. Kemijoen alun 
virta- ja koskipaikat eivät olleet pelottavan hurjia tai pitkiä. Niissä vain 
täytyi olla varovainen, ettei kapealle kivien väliselle melontaväylälle tule 
tungosta. Silloin yhteentörmäyksiltä ei voi välttyä. Meille ei koko 
melontamatkalla sattunut haaveria. Päivämatkat vaihtelivat 17 ja 26 km 
välillä. Kivien kestävyyttä toki kokeilimme tuon tuostakin. 

II melontapäivä  Herääminen teltasta varhain aamupuurolle ja melojien 
matkaan lähettäminen. Olimme ajaneet illalla Savukosken Hihnavaaraan. 
Siellä majoituspaikkana toimi Kemijoen varren entinen uittopuiden 
koontipaikka eli lanssi. Keskellä lanssia oli nuotio, jonka olimme 
sytyttäneet itikoiden karkottamiseksi. Lauri, Aimo, Jukka ja Matti olivat 
vesillä. Kalevi ja minä siirsimme autot Savukosken keskustaan Samperin 
Savottaan, jonne oli sovittu ruokailu. Jatkoimme maitse Pyhätunturiin, 
jossa meillä oli sisämajoitus – kuten melontamatkan loppuun asti. 

III melontapäivä Kemijärven ylitys aamutuimaan. Hirveä aallokko 
tuulen myötä herätti jo epäilyn osuuden peruuttamisesta. Osuus kuitenkin 
melottiin. Aallot olivat aika hurjia, vaahtopäisiäkin. Tuuli suoraan keulaan. 



 8

Aimo ja minä sekä Kalevi, Lauri ja Matti saimme tehdä töitä hartiavoimin 
edetäksemme siinä vesisateessa ja tyrskyjen kastelemina. Kemijärvessä on 
korkeita aaltoja siksi, koska se on matala järvi. Muutama kanootti 
kellahtikin jälkijoukoissa. Ajoimme Rovaniemelle, missä Aimo jäi 
kyydistä ja jatkoi junalla kotiin. 

Kaikilla melontaosuuksilla oli eväs- ja hengähdystaukoja. Melojat söivät 
aina pysähdyttäessä! Tai joivat. Tuon Kemijärven ylityksen jälkeen olin 
aivan läpimärkä. Pääsin vaihtamaan kuivaa ylle naapuriyhdistyksen 
pakettiautoon. Kahvi- ja pullakojut huolsivat melojat taas lämpimiksi. 
Juhlava tunne saada lämpimät kuivat vaatteet ja lämmintä juotavaa. Usein 
vielä ystävällisen hymyn.
IV melontapäivä Ilta oli varattu melajuhlan vietolle. Melojaporukka oli 
koolla juhlistaakseen yhdessäoloaan syöden ja juoden. Asialliset plakaatit 
jaettiin täysiä vuosia mukana olleille melojille. Hieno kunnianosoitus 
heille. Mattia muistettiin muiden ensikertalaisten kanssa pinssillä. Sellaista 
me muut emme olleet saaneet ensikerrastamme Suomi meloo-
tapahtumassa. Syystä olimme katkeria Matille. Onhan hänellä muutenkin 
melontavuosia takanaan enemmän kuin meillä muilla on yhteensä. 

V melontapäivä Olimme aamupäivällä taas kaikki vesillä. Matti 
yksiköllään ja me muut kanooteilla. 20km melontaa ensin jokea ylävirtaan 
tunnin verran ja sitten laskettelua alas Rovaniemen kaupungin yläpuolelle 
kapealle vesiväylälle. Väylä kiemurteli omakotialuetta useiden siltojen alta 
aina Ounasjoelle asti. Siellä rantauduimme Ounaspaviljongille, joka 
muistutti Soutustadionia. Katselimme, kun täydet turistiveneet ohittivat 
meidät retkellään. Sellaista en ennen ollut nähnyt Rovaniemellä. En 
minäkään uskonut, että Suomessa voi nauttia vesillä olosta niin paljon ja 
monella tavalla.

Ajoimme viimeiseen yöpymispaikkaan Tornion Campingiin. Teimme 
ostosmatkan Haaparantaan. Viimeisenä melontapäivänä olisi ollut 
meriosuus (15km), mutta kovan tuulen vuoksi päätimme olla 
osallistumatta. Viimeisiksi melontaosuuksiksi jäivät Keminmaan 
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Vallitunsaaresta Tornion Leton venesatamaan ja Tornion venesatamasta 
Laurin kanssa melomani 9km:n päätösosuus Tornion leirintäalueelle, jossa 
olimme yöpyneet. Viimeisin osuus oli koettelevin. Koskikärpäset 
kiusasivat hikistä olemustani viimeiset kilometrit. Erittäin kiusallista. 
Koskikärpäsiä oli ollut jo aiemmin lähinnä koskien läheisyydessä, mutta ei 
haitaksi asti. Onneksi leirintäalueella oli sauna lämpimänä. Kotimatka 
saattoi alkaa.

Kaiken koetun jälkeen  kotimatka oli rasittava. Aamulla puoli kuusi 
kaaduin sänkyyn.  Ymmärrän Kemijoen merkityksellisyyden koko Lapille. 
Ymmärrän myös sen arvokkuuden, jolla lähiseutujen asukkaat suhtautuvat 
jokeensa. Toivon, että voisin pitää Kemijokea itsellenikin arvokkaana ja 
elävänä.

Hilkka Aro 

2.elokuuta 2013 
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SYYSKALENTERI

Tervetuloa HYVINKÄÄN LADUN järjestämille retkille ja tapahtumiin. 
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, jäsenyydestä riippumatta, ja useimmiten 
maksuttomia. Kalenterissa on myös joitakin muiden yhteisöjen 
liikuntatapahtumia.

Tapahtumien vetäjät puhelinnumeroineen löytyvät kalenterin 
tapahtumatiedoista. Soittele tarvitessasi lisätietoa. Aamupostin 
Yhdistykset-palsta torstaisin sekä Viikkouutisten Yhdistykset-palsta 
keskiviikkoisin kertovat ajankohtaisen tilanteen. Nettisivuiltamme, 
www.hyvinkaanlatu.sportti.info, voit tarkistaa viimeisimmät tiedot.
Sieltä löytyvät myös useimmilta retkiltä otetut kuvat retken jälkeen. 

Kalenterissa retken vaativuustasoa ilmaisee merkintä; 

 Helppo  Keskivaativa  Vaativa 
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SYYSKUU
Pe 6.9. IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja 

vanhainkotien asukkaita klo14.30. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p.050-58222460. 

Su 8.9. PYÖRÄRETKI Riihimäen asematapahtumaan, lähtö klo 10.00 
Aleksis Kivenkadun parkkipaikalta. Matka n. 30 km. Tiedustelut 
Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Ma 9.9. Suomen Ladun JOKAMIEHEN OIKEUDET kiertueella 
Laurean Helene-auditoriossa, Uudenmaankatu 22,
klo 18.00 – 20.00. Tiukkaa asiaa ja vapaata keskustelua 
suomalaisten mahdollisuuksista liikkua ja oleskella luonnossa. 
Tule mukaan keskustelemaan! 

La 14.9. IKINIVEL sieni- ja nuotioretki Usmiin, lähtö klo 12.00 
Puolimatkan koulun pihasta kimppakyydein. Tiedustelut
Tarja Tauriainen p. 040-5480502. 

Su 15.9.   Uudenmaan latualueen ELÄMYSPASSITAPAHTUMA 
Nuuksiossa, järjestää Espoon Latu. Tiedustelut

 Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 
Pe – Su Melontaviikonloppu Anttolassa, lähtö Nummenkärjentie 2  
20-22.9. klo 17.00. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Kalevi Kalliomäki, 

p.0400-138159.
La 28.9. TALKOOT Latu-Miilussa alkaen klo 10.00. Sisä- ulkotilojen 

siistimistä, talkooruokailu. Tiedustelut Timo Tuomainen,
 p. 040-5677085. 
Su 29.9. PORONPOLKU Lopella, lähtö Riihisalosta,  

Rautakoskentie 421. Tarkemmat tiedot www.hehkua.fi.
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LOKAKUU
Pe 4.10. IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja 

vanhainkotien asukkaita klo 14.30. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p. 050-5822460. 

Su 6.10. Uudenmaan Latualueen ELÄMYSPASSITAPAHTUMA 
Järvenpäässä.

Su 6.10. RUSKARETKI Hyvinkään Seudun Urheilijoiden järjestämänä. 
Lisätietoja Aamupostissa sekä www.hsuhyvinkaa.fi.
Latu-Miilun kanttiini auki tapahtuman ajan. 

Su 6.10. RIIHIPOLKU Erkyläntie 7. Riihilatu järjestäjänä. Lisätiedot 
http:koti.mbnet.fi/patikka.

Ke 9.10. GEOKÄTKÖILY TUTUKSI Suomen Ladun 60 v lahja 
Hyvinkään Ladulle. Kaikki halukkaat mukaan. Illan aikana
tutustutaan lyhyesti lajin historiaan, harrastamiseen ja 
tarvittaviin välineisiin sekä käydään maastossa kokeilemassa 
kätköilyä käytännössä. Sveitsin maja, Härkävehmaankatu 8, 
 klo 18.00. Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

La 12.10. IKINIVEL karpalonpoimintaa Petkelsuolla, lähtö klo 12.00 
Puolimatkan koulun pihasta, kimppakyydein. Tiedustelut 
Tarja Tauriainen, p. 040-5480502. 

La 12.10. Tutustuminen KANTTIINIPÄIVYSTÄJIEN toimintaan  
klo 12.00 Latu-Miilussa, Usmintie 303. Kahvitarjoilu. Jos et 
vielä ole uskaltautunut ilmoittautumaan Hyvinkään Ladun 
kanttiinipäivystäjäksi, nyt sinulla olisi oiva tilaisuus tulla 
tutustumaan tämän tehtäviin tulevaa hiihtokautta silmällä pitäen. 
Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Su 13.10. MIILUNPATIKKA perinteinen syyspatikka Usmin maastoissa. 
Patikoimme lampia kierrellen noin 4 tuntia, omat eväät ja 
juotavaa, makkaranpaistomahdollisuus. Lähtö klo 10.00
Latu-Miilusta, Usmintie 303. Tiedustelut/opastus
Kalevi Kalliomäki, p. 0400-13859. 

Su 20.10. Tiikerinlenkki tutuksi; VAIVERON LENKKI.  
Lähtö klo 12.00 Urakansillan päästä.
Tiedustelut Reijo Huuskonen, p. 044-9909907. 

Su 27.10. Tiikerinlenkki tutuksi; LEHTOLAN LENKKI.  
Lähtö klo 10.00 Tapainlinnan koulun parkkipaikalta.
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 
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MARRASKUU
Su 3.11. Tiikerinlenkki tutuksi NIKINHARJUN LENKKI.  

Lähtö klo 10.00 Puolimatkan urheilukentän eteläpäädystä. 
Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Ma 4.11. SYYSKOKOUS Sveitsin majalla, Härkävehmaankatu 8 
klo 18.30. Käsitellään mm. talousarvio ja toimintasuunnitelma. 
Puheenjohtajan ja johtokunnan erovuoroisten valinta sekä 
toimikunnat. Kahvitarjoilu, tervetuloa vaikuttamaan asioihin. 

Pe 8.11. IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja 
vanhainkotien asukkaita klo 14.30. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p. 050-5822460. 

Su 10.11. ISÄNPÄIVÄN NUOTIOPATIKKA Usmin maastoissa. Lähtö 
klo 10.00 Latu-Miilusta, Usmintie 303. Retkivarustus, evästä
ja muki mukaan, nokipannukahvit. Tiedustelut ja opastus 
Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Su 17.11. LATUILTAPÄIVÄ Latu-Miilussa, Usmintie 303, klo 12.00. 
Tule tutustumaan yhdistyksesi toimintaan; laulua ja jorinoita 
kahvikupposen ääressä. Erityisesti uudet jäsenet toivotaan 
tervetulleiksi. Lopuksi vielä mahdollisuus katsoa kuvasatoa 
yhdistyksen retkiltä. 

Su 24.11. Tiikerinlenkki tutuksi ERKYLÄN LENKKI. Lähtö  
VR:n konepajan parkkipaikalta, Pajatie 6, klo 10.00. 
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Ke 27.11. PIKKUJOULUT Latu-Miilussa klo 18.00. Tarjolla joulupuuroa 
ja kahvia. Pukkikin saattaa piipahtaa, joten pieni lahjapaketti 
mukaan. Omaa ohjelmaakin voi varata. 
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JOULUKUU
Pe 6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄN ILTAKÄVELY kynttilöitä katsellen. 

Lähtö klo 16.30 Urakankadun virastotalon parkkipaikalta.
Kävelemme Rautatieläisten hautausmaan kautta Puolimatkan 
hautausmaalle ja takaisin. Kesto noin 1,5 tuntia.
Opastus Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

Pe 13.12. IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja 
vanhainkotien asukkaita klo 14.30. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p. 050-5822460. 

Su 15.12. JOULUSTRESSIN POISTOPATIKKA Hyyppärän 
parkkipaikan infotaululta klo 10.00.
Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

To 26.12. KINKUNSULATUSLENKKI Sveitsin majalta, 
Härkävehmaankatu 8 klo 10.00. Hiihdämme tai kävelemme 
lumitilanteen mukaan, tarkista vetäjältä.
Tiedustelut ja opastus Lauri Huhti, p. 0503065095. 
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TIIKERIN LENKKI: kausi 2013-2014 
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 



16

KIILOPÄÄLLE JEE!!!! 12-20.04.2013

Rinkka vai isokassi!? Minä metsäläisenä valitsin rinkan. Pakatessani 
rinkkaa, rinkka ihmetteli mihin makuupussi ja muut vermeet jää? 
Mihinkähän emäntäini minua on viemässä? Junassa jouduin sitten sängyn 
alle. Emäntä viipyi jossakin. Tuli iloisena hyttiin. Oli ollut mukavaa seuraa 
ravintolavaunussa. Rovaniemen asemalla ihmeteltiin, missä aurinko on. 
No ehkä se näyttäytyy, kun olemme Kiilopäällä. 

Ei aurinko meitä hyväillyt, mutta hiihtämään lähdimme Pirjon kanssa heti. 
Kylläpä tuntui hiihto hyvältä! Kiilopää on monen vaellukseni lähtö- ja 
paluupiste tunturiin. Kateellisena katselin rinkkaselkäisiä hiihtäjiä. Ehkä 
vielä joskus kerran viimeisen! 

Sitkeitä suomalaisia, joka päivä hiihdimme vaikka välillä satoi vettä ja 
räntää. Meillä oli tosi mukava tiimi, yhteishenki verraton. 

Unohtumaton lumikenkäretki auringonlaskua ihailemaan. Lauluakin piti 
heläyttää, kun tunnelma oli niin mahtava. Näkymät siilautuivat sieluni 
syvyyksiin. Suljen silmäni ja näen sen aina uudelleen.
ELÄMÄ ON IHANAA!!!!! 

Rinkka ihmetteli oloaan hotellihuoneessa. Olihan se tottunut vain teltan ja 
autiotuvan ahtauteen. Samalla lailla emäntäni sukelsi sisälleni etsien jotain 
kuin vaelluksilla. Ei ole emäntäni hotelliasukas. Viikko hujahti.
Huomasin olevani junassa sängyn alla. Onneksi Kalevi kuljetti suksia.
Ei tarvinnut pelätä, että sukset kaatuvat nukkuvan emäntäni sänkyyn. 

Emäntä kuului kiittelevän kaikkia mukavasta yhteisestä viikosta.
Seijaa järjestelyistä ja Timoa emännän suksien huollosta. 

Kiitos: Seija, Pirjo, Liisa, Ritva, Ulla, Iris, Eila, Kalevi, Jukka 1, Timo, 
Jorma, Matti ja Jukka 2. 

Airi

´Koskaan ei ole liian aikaista tarttua hetkeen ja toiseen ihmiskäteen`. 
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JOHTOKUNTA  v. 2013 

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. 044-990 9907, huuskonenreijo12@gmail.com

Lauri Huhti Metsonkuja 12, 05860  Hyvinkää  
tiedottaja  puh. 050-3065095, 010 5202533, lauri.huhti@phnet.fi

Pentti Leppiaho Helenenkatu 9 B 23, 05800 Hyvinkää  
puh. 040-8327681, penttileppiaho@gmail.com

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

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

TOIMIKUNNAT v. 2013 

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

Retkitoimikunta: kokoonkutsuja Kalevi Kalliomäki. 
Jäsenet: Lauri Huhti, Reijo Huuskonen, Tarja Kantojärvi, Kaarina Moisio, 
Timo Tuomainen ja Seija Vuori. 
Vanhusten ulkoiluttaminen, Kaarina Moisio 
Ikinivel-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. 






