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Latu-Miilu on Hyvinkään Ladun jäsenlehti, joka ilmestyy kolme kertaa 
vuodessa. Toimittaja ja taittaja on Lauri Huhti, jolle voit lähettää 
kirjoituksia, kuvia ja juttuideoita osoitteella Metsonkuja 12,
05860 Hyvinkää, p. 050-3065095, lauri.huhti@pp1.inet.fi.
Kirjoita jutut 16 p. fontilla, otsikot 22 p. fontilla ja lähetä se mieluiten 
sähköpostin liitteenä samoin kuin juttuusi mahdollisesti liittyvät kuvatkin.
Seuraavan lehden aineisto 8.8.2014 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 €. 
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TIIKERINLENKKI 1963 – 2014 

          

Maaliskuun lopussa päättynyt kausi Hyvinkään Ladun Tiikerinlenkki-
kuntokampanjassa jäi sen viimeiseksi. Kauden suoristusten määrä jäi             
1222 korttiin, olihan jo aiemmin ilmoitettu toiminnan loppumisesta.
Tällä kertaa arpaonni suosi Tuula Matara-ahoa, joka sai omakseen
122 euron matkalahjakortin valitsemaansa Suomen Ladun kohteeseen. 

Hyvinkään Latu kiittää Hyvinkään Sanomia sekä sen jatkajaa Aamupostia 
saamastaan tuesta. Onhan tuhannet ja taas tuhannet Tiikerin Lenkki- 
suorituskortit painettu heidän tuellaan. Samoin Hyvinkään Latu kiittää useita 
hyvinkääläisiä kioskeja, sillä nuo suorituskortit ovat valtaosin myyty näiden 
myyntipisteiden kautta. Lisäksi kiitämme niitä Hyvinkään Ladun toimitsijoita, 
joiden avulla kortit on vuosien mittaan saatu jaetuksi, kerätyksi, lasketuksi ja 
tilastoiduksi.

Lopuksi Hyvinkään Latu kiittää vielä kaikkia Tiikerinlenkin osanottajia ja toivoo 
samalla, ettei kenenkään kuntoilu tähän hiivu, vaan jatkuu vähintäänkin entiseen 
malliin. Hyvinkään Latu tarjoaa edelleen monipuolista liikuntaa vuoden ympäri 
Hyvinkään poluilla, laduilla ja vesistöissäkin. Tervetuloa mukaan liikkumaan 
kanssamme!  

Hyvinkään Ladun johtokunta.
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Kevätterveiset…

Olipa kerran talvi jolloin ei ollut latuja, lumikenkiä ei otettu esiin 
varastosta, eikä Vantaanjoki tulvinut. Ei, se ei ollut satua, se oli tämä 
mennyt ”talvi”. Kaikki alkoi lupaavasti vielä joulukuun alkupuolella,
mutta sitten tulivat sateet. Joululaulutkin raikasivat ”onkos tullut kesä nyt 
talven keskelle… ”. Tammikuukaan ei ollut tipaton. 

Hiihtohaluiset kiersivät Perttulan kentällä tekolumiladulla rinkiä pää 
pyörällä. Hiihtotalveen mekin olimme varautuneet retkikalenterillamme,
mutta onneksi meillä on mahdollisuus soveltaa liikkumisemme sään ja 
olosuhteiden mukaan, luonnossa luonnollisesti. 

Kaikki hiihto- ja lumikenkäilytapahtumat käveltiin sujuvasti. Maasto 
olikin koko talven hyvässä kävelykunnossa. Milloin lunta oli, sitä oli niin 
vähän, ettei se haitannut liikkumista. Kosteikot ja lammet olivat jäässä. 
Missä vesi virtasi, syntyi hienoja paannejäitä. Monet ojat olivatkin 
umpijäässä pitkälle kevääseen vaikka ympäristö oli lumeton. 

Latu-Miilun kanttiinikin avattiin toiveikkaana tammikuun lopulla, 
sinniteltiin aukiolon kanssa maaliskuun puoliväliin ja saatiin 19 
aukiolopäivää sisältäen hiihtolomaviikon. Tulihan todettua että Hyvinkää 
on hiihtokaupunki, jos ei latu johda majalle niin ei sinne osaa 
asiakkaatkaan kulkeutua… Talven saldo oli noin 230 kävijää, näistäkin 
noin puolet ulkopaikkakuntalaisia, jotka olivat tutustumassa Usmin 
ulkoilualueeseen. 

Syksyllä pidimme myös sen kanttiinipäivystäjien infotilaisuuden. 
Osallistumisesta kiinnostuneita oli runsaasti, mutta ainoastaan yksi tuli 
tekemään tutustumisvuoron. Näin hiljaisena talvena olisi muidenkin ollut 
hyvä tutustua toimintaan käytännössä. 

Mutta kesä ja kesäkalenteri pukkaavat uutta ohjelmaa. Jotain sieltä 
kuitenkin puuttuu; Tiikerin lenkkiä ei näy. Edellisessä lehdessä jo kerroin, 
että tämä kausi olisi viimeinen. Tl-laatikot on jo kerätty pois maastosta ja 
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päätöstilaisuus pidetty. Myös Ikiliikkujien ulkoilutukset ovat ainakin 
jonkin aikaa poissa Ladun ohjelmasta. Kiitokset Kaarina Moisiolle pitkästä 
rupeamasta ulkoilutusten vetäjänä. 

Syksyllä alkanut Hyvinkään kaupungin ”Ulkoilureittiohjelma 2014–2023” 
saatiin valmiiksi. Tulokset ovat tulossa paikallislehdessä esille. Myös 
Sveitsin puiston kehitystyöstä oli yleisöfoorumi helmikuun lopulla, ja sen 
jälkeen asukaskysely puiston kehittämisestä kaupungin sivuilla. 
Toivottavasti osallistuit ja sanoit mielipiteesi.

Nyt huhtikuun puolivälissä puutarhaliikkeet myyvät jo pihakukkia,
puoli Suomea on kulovaroitustilassa ja pohjoisessa ovat hiihtokelit 
parhaimmillaan. Sinne on meidänkin ryhmämme lähdössä hiihtämään, 
joku ehkä ensimmäistä kertaa tänä talvena? 

Että tällainen talvi, saa nähdä millainen kesä… 

t.kalevi

ps. Viime lehdessä kirjoittelin kauppakeskuskävelystä. HS 3.4.14. 
kirjoitteli Espoon kaupungin aloittaneen ohjatut kauppakeskuskävelyt 
vanhuksille, mallia olivat ottaneet Kanadasta.

RUSKAN TAIKAA KIILOPÄÄLLÄ  
 
Lähde syksyllä Kiilopäälle Suomen Ladun jäsenviikolle 20.9.–27.9.2014. 
Ohjelmassa on opastettuja päiväretkiä ja ohjattua iltaohjelmaa. Hyvinkään
Ladun jäseniä on lähdössä tuolle viikolle. Olet tutussa, samanhenkisessä 
joukossa! Viikon majoitushinta on jäsenviikolla varsin edullinen. 
Varaukset suoraan Kiilopäältä puh: 016-6700700. Email: 
kiilopaa@suomenlatu.fi
http://www.suomenlatu.fi/kiilopaa/teemaviikot-tarjoukset/jasenviikot/
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KANSALLISPUISTOPATIKOITA

Suomen Latu kehotteli latuyhdistyksiä tekemään vuonna 2013 retkiä maamme 
kansallispuistoihin. Näin ne tulevat tutuksi entistä useammalle ja saavat 
lisääntyneiden kävijöiden ansiosta ylläpitovaroja. Se tosin ei näinä niukkoina aikoina 
ole varmaa.  

Hyvinkään Latu kantoi kortta tähän kekoon kesällä 2013 järjestämällä kaksi 
päiväretkeä Etelä-Suomen kansallispuistoihin. Kesän alussa patikoitiin Timo 
Tuomaisen johdolla Nuuksion puistossa ja tutustuttiin samalla uuteen luontokeskus 
Haltiaan. Pääkaupunkiseudun ansiosta poluilla tulee vastaan väkeä tuhkatiheään ja 
nuotiopaikoilla on lähes takuuvarmasti makkaranpaistajia. Niin meidänkin retkemme 
aikana. Jutustelimme mm. maahanmuuttajaporukan kanssa. 

Toinen retki kesän lopulla suuntautui Isojärven kansallispuistoon Kuhmoisiin, jonne 
harvemmin tulee poikettua; matkaa kertyy joka suunnasta. Elokuun viimeinen päivä 
sattui olemaan maailman luonnon päivä. Liekö sen ansiota vai sen, että sääennusteen 
mukaan tuo lauantai oli lämmön ja auringon suhteen todella kesän päätös, väkeä tulvi 
Isojärven Heretyn kämpän parkkipaikalla – hyvä että automme mahtuivat sekaan. 
Bussilasti nuoriakin oli lähdössä vaellukselle. 

Mainiosti 14 hengen porukkamme kuitenkin mahtui polulle. Kiersimme noin 12 km 
rengaslenkin rauhallisesti kesästä ja hyvästä seurasta nauttien. Lapsiperheitä oli 
liikkeellä, samoin kalastelevia nuoria miehiä, yhdellä laavulla teltassa yöpyvä 
ulkomainen nuori nainen luonnosteli männynkäpypiirroksia lehtiöönsä.  

Isojärvi on hieno kohde niin patikoijalle kuin kanootilla liikkuvalle. Osa poluista on 
juurien ja kivien kirjomaa, mutta vaelluskengillä kyllä selviää. Tietty pätkä on 
puolestaan vanhojen metsätyömiesten lapiolla aikanaan rakentamaa 
polkupyöräraittia. Lahoavia puusta rakennettuja polunparannuspätkiä on vielä 
näkyvissä.

Korkeuseroja tässä kansallispuistossa on suomalaisittain mukavasti, Isojärven 
pinnasta laskien noin 100 m. Mekin valloitimme Lortikan vuoren; osa joukkoa saattoi 
kiertää sen reunoja myöten. Kaikkein vaativinta nousua emme sisällyttäneet reissuun. 

Kotimaisia kansallispuistoja kannattaa kiertää omilla matkoillaankin. Ja varmaan 
jatkossa myös Hyvinkään Ladun retkiohjelmaan sopivia kohteita löytyy. Kannattaa 
ilmoittautua mukaan. 

Reijo Huuskonen 
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MELONTA-ASIAA
Hyvinkään Latu omistaa 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; Yksikkö 10 € vrk, 40 € vk / Kaksikko 20 € vrk, 80 € vk. 
Vuokraushinta sisältää kanootin varusteineen, melat, melontaliivit ja 
aukkopeitteet kajakkeihin. 

Kalusto; 

 Latu-Lady merikajakkiyksikkö Mari,            
yksikkö kahdella lastitilalla kumiluukuin

 Latu-Lempi merikajakkikaksikko Unalaska II, retkikaksikko 
tavara-aukolla ja kahdella lastitilalla kumiluukuin

 Latu-Welho merikajakkikaksikko Star, nopeakulkuinen,
kevyt kaksikko kahdella lastitilalla kumiluukuin 

 Bell Alaskan kolmenistuttava avokanootti retkeilyyn 

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

Varaukset Kalevilta, p. 0400-138159. 

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 150 x 300 cm. Peräkärryä vuokrataan hintaan 20 €/vrk tai 
sopimuksen mukaan. Tiedustelut Kalevilta kuten yllä. 
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KESÄKALENTERI
Touko-elokuu 2014 
Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille                
pyörä-, patikka- ja melontaretkille sekä muihin tapahtumiin! 

Tilaisuudet ovat jäsenyydestä riippumatta avoimia kaikille halukkaille
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 kertovat ajankohtaisen tilanteen. 
Lisätietoja myös kotisivuillamme www.hyvinkaanlatu.sportti.info, mistä 
löydät myös tapahtumasta mahdollisesti otetut kuvat. 

Retkien vaativuustasot kalenterissa; 

 Helppo  Keskivaativa  Kuntoa kysyvä 

Hei, kiinnostaisiko sinua pelata kanssamme MÖLKKYÄ? Tänä kesänä 
pelaamme mölkkyä Paavolan koulun kentällä keskiviikkoiltaisin
klo 18.30 alkaen. Säävaraus. Ensimmäinen pelikerta jo huhtikuun puolella. 
Tule mukaan kokeilemaan heittokätesi tarkkuutta. Tiedustelut Soile 
Mustonen, p. 044-5052013.

9

TOUKOKUU
Su 4.5. KESÄKAUDEN AVAUSPYÖRÄILY.

Lähtö Hitsaajat-patsaalta klo 10. Ridasjärven lenkki.
Matka n. 30 km. Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

La 10.5. IKINIVEL pyöräretki Arolammin maisemiin.
Lähtö Hitsaajat-patsaalta klo 12.00.  
Tiedustelut Tarja Tauriainen p. 040-5480502. 

Su 11.5. Perinteinen ÄITIENPÄIVÄN PATIKKA Usmissa 
nuotiokahveineen. Evästä ja muki reppuun. Lähtö Latu-Miilusta, 
Usmintie 303, klo 9.00. Retken kesto noin 3 tuntia.
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

Ma 12.5. KIRJASTOPYÖRÄILY Hakalan kirjastoon.  
Lähtö pääkirjaston edestä klo 17.00.  
Tiedustelut Pirjo Havuluoto 041-5056866. 

To 15.5. SAUVAKÄVELY Paavolan kirjastoon. Lähtö pääkirjaston 
edestä klo 17.00. SAUVAKÄVELYKLINIKKA opastusta 
sauvakävelyn tekniikkaan kirjastoaukiolla jo klo 16 alkaen.
Tiedustelut Kaarina Moisio, p. 050-5822460. 

La 17.5. TALKOOT LATU-MIILUSSA. Siivotaan ympäristöä ja majaa 
klo 10 alkaen. Keittolounas talkoolaisille. 

Su 18.5. Uudenmaan latualueen ELÄMYSPASSIRETKI 
Malminkartanossa. Pyöräretki Kuninkaankolmion pyöräreiteille. 
Lähtö Malminkartanon täyttömäen pysäköintipaikalta klo 10.00. 
Kesto n. 4 tuntia. Lettukestit mäellä lenkin jälkeen.
Tuo mukanasi oma pyörä, kypärä ja eväät. Lisätietoja 
http://pikomala.sporttisaitti.com/elamyspassipyoraily.
Christa Järvinen, cjarvine@gmail.com, 040 828 4648. 

La 24.5. IKINIVEL patikkaretki sopivaan kohteeseen.
Lähtö Puolimatkan koulun pihalta klo 12.00. 
Osallistumismaksu. Ennakkoilmoittautuminen
Tarja Tauriainen p. 040-5480502. 

Su 25.5. KÄVELYRETKI Usminkallioille, lähtö Sveitsin majan pihalta 
klo 12.00. Matka noin 20 km, kesto 4 tuntia.
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 
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ELOKUU
Su 17.8. PYÖRÄRETKI sovittavaan kohteeseen.

Lähtö Aleksis Kivenkadun parkkipaikalta klo 10.  
Matka noin 40 km. Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

La 23.8. Uudenmaan Latualueen ELÄMYSPASSITAPAHTUMA 
melotaan Sääksjärven ympäri, noin 10 km.
Omin kajakein. Lisätietoja Keijo West, p. 040 5111122, 
keijo.west@kolumbus.fi. 

Su 24.8. Reijon PATIKKARETKI Lopen maisemissa, lähtö Aleksis 
Kivenkadun parkkipaikalta klo 9.00. Eväät ja juotavaa 
reppuun. Osanottomaksu. Tiedustelut Reijo Huuskonen, p. 
044-9909907.

30-31.8. YHDESSÄ YÖNYLI RETKELLE Latu-Miilussa. Erityisesti 
ukit ja mummit lapsenlapsensa kanssa toivotetaan mukaan. 
Majoitus joko omassa teltassa, laavussa tai tuvassa.
Teemme retkiä lähistölle sekä istumme iltaa nuotiolla.
Aloitus lauantaina klo 12 ja leirin purku sunnuntaina klo 13.  
Tiedustelut Seija Vuori, p. 040-5677086. 

30. SUOMI MELOO-KANOOTTIVIESTI 
JOENSUU – HEINOLA 7.6. – 14.6.2014 

Vuorossa on 30. juhlaviesti Joensuun Ilosaaresta Norpan kotivesien kautta 
Heinolaan jo osalle melojista tutuilla melontareiteillä. Matkalla 
poikkeamme mm. Rääkkylässä, Kerimäellä, Savonlinnassa, Pistohiekalla 
ja Verlassa. Säät ovat todennäköisesti aavistuksen lämpimämpiä kuin 
vuodentakaiset Kemijoella.

Hyvinkään Latu lähettää jälleen joukkueen mukaan tähän vuoden 
valoisimpaan melontatapahtumaan. Liity sinäkin iloiseen porukkaamme. 
Ilmoittautumistasi odotetaan 15/5 mennessä. Soitatko Laurille, 
p. 050-3065095 tai lähetätkö sähköpostia; lauri.huhti@pp1.inet.fi.

Tervetuloa mukaan! 

10

KESÄKUU
To 5.6. IKINIVEL saunaretki Invalidien majalle Usmiin. 

Kimppakyydein tai omalla pyörällä. Kimppakyytiin 
ennakkoilmoittautuminen. Lähtö Puolimatkan koulun pihasta  
klo 17.00. Sauna, kahvi/tee ja leivonnainen € 7,00, mahdollisuus 
omien makkaroiden paistoon pihagrillissä. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen Tarja Tauriainen, p. 040-5480502. 

7-14.6. SUOMI MELOO Joensuu - Heinola.  
Hyvinkään Ladun joukkue on jälleen mukana. Katso ilmoitus 
toisaalla tässä lehdessä.  Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Su 8.6. PYÖRÄRETKI sovittavaan suuntaa. Lähtö Hitsaajat-patsaalta 
klo 12.00. Matka noin 30 km ja kesto 3 tuntia.  
Tiedustelut Seija Vuori, p. 040-5677086. 

Su 15.6. PYÖRÄRETKI Kytäjän maisemiin. Lähtö ABC asemalta
klo 10.00. Matka noin 40 km. Omat eväät, juotavaa ja pikku 
rahaa mukaan. Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

HEINÄKUU
26-27.7. TELTTARETKI ULKOTAMMIOON lähdemme katsomaan  

Saariston maisemia yön yli retkellä, oma teltta ja eväät mukaan. 
Lähtö klo 7.00 Aleksis Kivenkadun parkkipaikalta. 
Osallistumismaksu. Venekyyti Haminasta (n. 30 €).
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 
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Toimikunnat

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

Retkitoimikunta: kokoonkutsuja Kalevi Kalliomäki. 
Jäsenet: Lauri Huhti, Reijo Huuskonen, Tarja Taurianen (Ikinivel-ryhmä), Kaarina Moisio 
(Ikiliikkujat-vanhusten ulkoiluttaminen), Timo Tuomainen ja Seija Vuori. 

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

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

Toiminnan tarkastajat Klaus Sivén  varalla Hannele Sanna 
  Riitta-Liisa Surakka varalla Elvi Wilén 

Uudenmaan latualueen yhdyshenkilöt 

Yhdyshenkilöt Uudenmaan latualueelle ovat puheenjohtaja ja sihteeri tai 
johtokunnan valitsemat henkilöt.  

Jäsenistö  31.12.2013 yhdistyksen jäsenmäärä oli 612, joista maksaneita on 567 
jäsentä. Lisäystä edelliseen vuoteen on 10 jäsentä. Lapsiperhejäseniä on 
55.

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. jne. merkkipäiviä viettäville jäsenille. 

Huomionosoitukset Standardi on luovutettu 26.10.2013 jäsensihteeri Päivi Vuorelle.

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  Suomen ladun toiveena oli, että jokainen latuyhdistys retkeilisi ainakin 
yhdessä kansallispuistossa kuluvan vuoden aikana. Suomen Ladun 
tavoitteena oli, että latuyhdistykset kävisivät 75 eri kansallispuistossa, 
Suomen Latu täyttäessä 75 vuotta. 
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HYVINKÄÄN LATU ry   

TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 1.1.2013 – 31.12.2013 

 Hyvinkään Latu ry:n 61:s toimintavuosi. Retkikalenteri on toiminut 
samanmuotoisena jo vuosia. Toimintakauden kestosuosikkeja ovat 
edelleen äitienpäivä-, isäinpäivä-, ja Miilunpatikka. Kansallispuistoon 
suunnattuja retkiä oli Nuuksion ja Isojärven kansallispuistoon. Pitkä 
hiihtokausi keräsi laturetkille ennätysmäärän hiihtäjiä. 

   Vuoden merkittävä päätös oli lakkauttaa Tiikerinlenkki kuluvan kauden 
jälkeen. Tiikerinlenkki ehti jo 50 vuoden ikään. Tiikerilenkki perustettiin 
v.1963.

      
   Latu-Miilu lehti ilmestyi kolme kertaa vuoden aikana sisältäen 

retkitoimikunnan suunnitteleman toimintakalenterin ja jäsenten 
kirjoituksia. Lauri Huhti on toiminut Latu-Miilu lehden toimittajana. 
Kotisivuja internetissä on ylläpitänyt Timo Tuomainen. Muusta lehti 
tiedottamisesta on vastannut puheenjohtaja Kalevi Kalliomäki. 

    
   Johtokunta kokoontui 11 kertaa. Talviaikana kokouspaikka on ollut 

Hyvinkään kaupungin vuokraama tila Urheilupuiston 
neuvotteluhuoneessa. Muuna aikana kokoukset on pidetty Latu-Miilussa. 
Taloudellinen tilanne Hyvinkää Latu ry:ssä on hyvä. Pitkäaikaiset 
toimihenkilöt jäsensihteeri Päivi Vuori, johtokunnan jäsen Reijo 
Huuskonen ja johtokunnan jäsen Pentti Leppiaho luopui tehtävistään.  

Johtokunta ja toimihenkilöt 

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

Lauri Huhti jäsen, Latu-Miilun lehden toimittaja 
  Reijo Huuskonen jäsen  
  Pentti Leppiaho jäsen 

Kaarina Moisio jäsen, Ikiliikkujat 
  Timo Tuomainen kotisivut 
  Seija Vuori  sihteeri 
  Marja-Liisa Vuorio  jäsen 

  Merja Lastuvuori varajäsen 
  Liisa Seppo  varajäsen, kanttiinivuoron varaukset 

Jäsenkirjuri  Päivi Vuori 
Taloudenhoitaja Raija Koskinen 
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talkoolaista.  Kesähelteillä kaivosta loppui vesi. Myöhään syksyllä 
pitkään jatkuneet vesisateet toivat vettä kaivoon. Usmintien tiekokouksia 
on ollut kaksi. Kokouksiin osallistui Jukka Eloranta. 

   Maja oli auki hiihtokaudella 5.1. – 7.4.2013 yhteensä 38 kertaa. 
Toimintakauden aikana Ladun majalla kävijöitä oli runsaasti, 
majakirjasta löytyi 3125 kuittausta. Kävijöitä oli 1078 henkilöä 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Kanttiinipäivystäjien 70 € 
lahjakortin voitti arvonnassa Päivi Terho.
Jäsentilaisuudet: Tiikerinlenkin päätöstilaisuus (4), pikkujoulu (12) ja 
sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset (27). 

HIIHTOTAPAHTUMIA
Laturetkiä järjestettiin kaksi, joihin osallistui 41 henkilöä.  Sukkula--, 
kuutamo- ja umpihankihiihtoa oli kahdeksan tapahtumaa, joihin 
osallistujia 47 henkilöä. Kiilopään hiihtoviikolla oli mukana 13 henkilöä. 
Hiihtotapahtumia ovat vetäneet Lauri Huhti, Reijo Huuskonen, Kalevi 
Kalliomäki, Seija Vuori ja Timo Tuomainen  

LUMIKENKÄRETKIÄ järjestettiin neljä kertaa, joihin osallistui 
yhteensä 43 henkilöä. Ikinivel-ryhmän lumikenkäretkiä toteutui kaski, 
yhteensä 12 henkilöä. Lumikenkäretkien vetäjinä olivat Kalevi 
Kalliomäki, Tarja Tauriainen ja Timo Tuomainen. 

LUONTORETKIÄ tehtiin 5, joihin osallistui 101 henkilöä. 
Tiikerinlenkkejä tutuksi sauvakävely tapahtumia oli neljä, joihin 
osallistui 50 henkilöä. Elämyspassitapahtumiin (4) osallistui 14 
henkilöä. Muihin kävelytapahtumiin osallistui 41 henkilöä. 
Yhteensä luontoretkille osallistui 206 henkilöä. 
 Kävely- ja patikkaretkiä ovat vetäneet Reijo Huuskonen Lauri Huhti, 
Pentti Leppiaho, Kalevi Kalliomäki, Kaarina Moisio, Tarja Tauriainen ja 
Timo Tuomainen. 

PYÖRÄILY:  Pyöräretkiä tehtiin 6, joihin osallistui yhteensä 42 
henkilöä. Pyöräretkien vetäjinä olivat Kaarina Moisio, Tarja Tauriainen, 
Lauri Huhti, Pentti Leppiaho, Kalevi Kalliomäki ja Timo Tuomainen

MELONTA: Melontaretkiä tehtiin 7 (37). Viikonloppuretki 
Melontaretkiä ovat vetäneet Kalevi Kalliomäki ja Lauri Huhti. 

   Kevään hiihtomatka suuntautui Kiiltopäälle viikolla 16. Mukana oli 13 
henkilöä.

Hyvinkään Ladun tapahtumiin osallistui yhteensä 517 henkilöä sisältäen 
Ikinivel-ryhmään osallistuneet 62 henkilöä. 

MUUMI -hiihtokoulu (4 x 2 h).
Hiihtokouluun osallistui 20-22 lasta/päivä. Lapset olivat 4-7 vuotiaita. 
Hiihtokoulu järjestettiin viidennen kerran Lehtolan majan pihapiirissä. 
Väliajalla tarjoiltiin hiihtokoululaisille mehua ja pullaa. Muumipeikko 
vieraili viimeisenä päivänä. Muumi-hiihtokoulun ohjaajina olivat 

   Suomen Latu järjesti 20. - 21.4.2013 kevätpäivät ja kevätliittokokouksen 
Vantaalla, johon ei löytynyt osallistujia. Suomen Ladun 
syysliittokokoukseen Vuokatissa 19.10. - 20.10.2013 osallistui Kalevi 
Kalliomäki.   

   Liittokokouksessa päätettiin, että Suomen Ladun teemaa vuonna 2014 
on YHTEISÖLLISYYS. Teemaa toteutetaan myös Hyvinkään Ladun 
toiminnassa ja tiedottamisessa.  

   
UUDENMAAN LATUALUE   

Uudenmaan latualueen yhdyshenkilöksi valittiin Jaakko Erkkola 
Helsingin Ladusta, isäntäyhdistykseksi valittiin Lohjan seudun Latu ry. 

OMA TOIMINTA TIIKERIN LENKKIÄ on vetänyt Martti Hovi. Suoritukset kaudelta 
1.5.2012 -31.3.2013 olivat yhteensä 1848 suoritusta / 40 eri henkilöä. 
Suorituksia on edelliseen kauteen verrattuna 164 suoritusta vähemmän.

Hiihtosuoritusten määrä kasvoi 273 suorituksella, pyöräilysuoritukset 
vähenivät 183 suorituksella ja kävelysuoritukset vähenivät 152 
suorituksella sekä sauvakävelysuoritukset vähenivät 107 suorituksella. 

HIIHTO  531  suoritusta /  henkilöä 15 
PYÖRÄILY  220  suoritusta /  henkilöä 25 
KÄVELY  391  suoritusta /  henkilöä 24 
SAUVAKÄVELY  706  suoritusta /  henkilöä 15 

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 arvotun 
184,80 € lahjakortin voitti Martti Hovi. 
Tiikerinlenkin suorittajista yli 200 suoritusta olivat seuraavilla 
henkilöillä: 

333  Martti Hovi 
258 Tuula Matara-aho 

  216 Helminen Seppo 

LATU-MIILUN majan toiminnasta ja viihtyisyydestä ovat vastanneet 
kanttiinipäivystäjät ja talkooväki. Liisa Seppo on hoitanut 
kanttiinipäivystysten varauksia ja toiminut majatoimikunnan koolle 
kutsujana. Kalevi Kalliomäki on hoitanut kanttiiniostot ja toimittanut 
tarvikkeet majalle. Laineen leipomosta ostettiin pitkopullaa myyntiin. 
Lintujen talviruokinta aloitettiin joulukuun alussa ja sitä jatkettiin 
kevääseen asti. Kanttiinikauden jälkeen maja siivottiin sisältä ja pihat 
haravoitiin. Puita kaadettiin ja tehtiin klapeja puuvajaan.  
Siistimistalkoita on pidetty kaksi kertaa, joihin osallistui yhteensä 20 
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YHTEISTYÖ  Yhteistyö Hyvinkään kaupungin kanssa on jatkunut hyvin.  Olemme 
osallistuneet Valtakunnalliseen pyöräviikkoon ja samalla Hyvinkää - 
Riihimäki pyöräilytapahtumaan järjestämällä pyöräilytapahtumia.  

Hyvinkään kaupungin hanke ”Askel hyvään liikkumiseen – Liikkumisen 
ohjuksen kehittäminen Hyvinkäällä” projektiryhmään on Hyvinkään 
Ladun edustajana osallistunut Antero Naskila.

Ulkoilureittiohjelman suunnittelukokouksiin on osallistunut Kalevi 
Kalliomäki ja Antero Naskali. 

Hyvinkään kaupungin järjestämään Seurafoorumiin osallistuivat Kalevi 
Kalliomäki, Kaarina Moisio ja Seija Vuori 

Kalevi Kalliomäki osallistui esittelijänä VaPePa ryhmässä 
Turvallisuuspäivään 6.10. Hyvinkään torilla. 

Timo Tuomainen osallistui esittelijänä Hyvinkään kaupungin 
järjestämään Harrastemessut tapahtumaan. 

Hyvinkään latu on ollut mukana Hyvinkään Expert-hiihto, Monnin 
hiihto ja Ruskaretki tapahtumissa pitämällä Latu-Miilun majaa auki. 
Reumayhdistys on käyttänyt Latu-Miilun majaa omassa toiminnassaan 
tukikohtana pari kertaa kuluvan vuoden aikana. Härkävehmaan koulu ja 
Perhekeskus Pikku-Veturi ovat pitäneet Ladun majaa tukikohtanaan 
ulkoilutapahtumissa. 

Järvenpään Latu on osallistunut Hyvinkään Ladun patikkaretkille. 

LOPUKSI Yhdistysrekisterin mukaan Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä 
toimintaa yhteisten aatteiden / harrastusten hyväksi. Kehittämispäivä 
Kalamajalla antoi uusia eväitä Hyvinkään Ladun toiminnan 
kehittämiseen. Mukana oli kymmenkunta aktiivista latulaista. 
Työryhmissä pohdittiin Tiikerinlenkin toimintaa ja majatoimikunnan 
roolia nykymuodossaan. 

   
  Uusia avauksia olivat mm. isovanhemmat / lapsenlapsi –tapahtumat - 

muistinjälki. Uusille kanttiinipäivystäjille ehdotettiin annettavaksi 
opastusta/koulutusta kanttiinipäivystäjän tehtäviin.

Tapahtumakalenterissa on lähes joka sunnuntaille yhteistä toimintaa 
jäsenistölle ja muille ulkoilusta kiinnostuneille. Uusiakin 
retkeilykohteita on ollut mukana esim. kansallispuistot. Lisäksi 
järjestettiin tutustumispäivä kanttiinipäivystäjille. 

   
  11.2.2014 JOHTOKUNTA 

”MOTTO”  Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan. (Muumipappa) 

Kaarina Moisio, Timo Tuomainen, Seija Vuori, Lauri Huhti ja Erwin 
Borremans. Lisäksi apujoukoissa olivat mukana, Päivi Terho, Emmi 
Parkkila ja Marja-Liisa Vuorio.

IKILIIKKUJAT – vanhusten ulkoiluttamisryhmä 
Ikiliikkujat- ulkoilutustapahtuman seitsemäs toimintavuosi. 

Hyvinkään ladun Ikiliikkujat-ulkoilutustapahtumatoiminta kohdistui 
kolmeen eri palvelutaloon (=Lepovilla, Mäntykoto ja Veteraanitalo) sekä 
kolmeen eri vanhainkotiin (=Kaunisto, Sahanmäki ja Paavola).  

Ulkoilutustapahtumissa oli kerrallaan 5 - 11 eri ulkoiluttajaa ja 
ulkoilutettavia oli kohteissa 6 - 11. Vuoden aikana kävimme 2-3 kertaa 
eri vanhainkodissa tai palvelutalossa. Yhteensä viime vuoden aikana 
ulkoilutettiin 96 henkilöä, 96 ulkoiluttajan kanssa. Lisäystä edelliseen 
vuoteen on yhteensä 28 henkilöä (14 ulkoilijaa 14  ulkoiluttaja). 

IKINIVEL-PIIRI – nivelystävällinen liikunta 
Hyvinkään nivelpiiri/Ikinivel: vertaisohjaaja Tarja Tauriainen organisoi 
yhdessä Hyvinkään Ladun kanssa yhdeksän tapahtumaa, joihin osallistui 
yhteensä 62 henkilöä.

JOHTOKUNTA on pitänyt 11 johtokunnan kokousta. Johtokunnan 
kokouksissa oli yhteensä 75 osallistumista ja 38 poissaoloa. 

VUOSIKOKOUKSIA on ollut 2 (27). 

RETKITOIMIKUNTA on pitänyt kolme kokousta (20). 
Turvallisuussuunnitelmat on tehty jokaiseen Hyvinkään Ladun 
järjestämään tapahtumaan.  

MAJATOIMIKUNTA on pitänyt yhden kokouksen. 

28. SUOMI MELOO-tapahtuma Kemihaara - Tornio. Hyvinkään Latu 
oli mukana viiden melojan joukkueella. Kapteenina toimi Lauri Huhti.   
SUOMI MELOO – tapahtumaan järjestettiin kaksi harjoitusmelontaa ja 
auton pakkaus. Melonnan jälkeen oli tavaroiden purkaus ja kanoottien 
huolto.

PELASTUS- JA ETSINTÄPALVELUTOIMIKUNTA 
VAPEPA 2013 hälytyksiin osallistuttiin joitakin kertoja. Keski-
Uudellamaalla hälytyksiä oli yhteensä 35 joista etsintöjä oli 25. 
VAPEPA Hyvinkään Ladun ryhmä järjesti yhden tapaamisen, johon 
osallistui kahdeksan henkilöä. 

 
KOULUTUS
Suomen Ladun Muumihiihdon ohjaajille jatkokoulutuspäivä, johon 
osallistuivat Kaarina Moisio, Seija Vuori ja Timo Tuomainen. 

Hyvinkään Latu sai 60 v- lahjaksi Geokätöilykurssin, joka toteutettiin 
9.10.2013 Sveitsin majalla.  Kouluttajina olivat Arja Nieminen ja Timo 
Repo
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ulkoilutettavia oli kohteissa 6 - 11. Vuoden aikana kävimme 2-3 kertaa 
eri vanhainkodissa tai palvelutalossa. Yhteensä viime vuoden aikana 
ulkoilutettiin 96 henkilöä, 96 ulkoiluttajan kanssa. Lisäystä edelliseen 
vuoteen on yhteensä 28 henkilöä (14 ulkoilijaa 14  ulkoiluttaja). 

IKINIVEL-PIIRI – nivelystävällinen liikunta 
Hyvinkään nivelpiiri/Ikinivel: vertaisohjaaja Tarja Tauriainen organisoi 
yhdessä Hyvinkään Ladun kanssa yhdeksän tapahtumaa, joihin osallistui 
yhteensä 62 henkilöä.

JOHTOKUNTA on pitänyt 11 johtokunnan kokousta. Johtokunnan 
kokouksissa oli yhteensä 75 osallistumista ja 38 poissaoloa. 

VUOSIKOKOUKSIA on ollut 2 (27). 

RETKITOIMIKUNTA on pitänyt kolme kokousta (20). 
Turvallisuussuunnitelmat on tehty jokaiseen Hyvinkään Ladun 
järjestämään tapahtumaan.  

MAJATOIMIKUNTA on pitänyt yhden kokouksen. 

28. SUOMI MELOO-tapahtuma Kemihaara - Tornio. Hyvinkään Latu 
oli mukana viiden melojan joukkueella. Kapteenina toimi Lauri Huhti.   
SUOMI MELOO – tapahtumaan järjestettiin kaksi harjoitusmelontaa ja 
auton pakkaus. Melonnan jälkeen oli tavaroiden purkaus ja kanoottien 
huolto.

PELASTUS- JA ETSINTÄPALVELUTOIMIKUNTA 
VAPEPA 2013 hälytyksiin osallistuttiin joitakin kertoja. Keski-
Uudellamaalla hälytyksiä oli yhteensä 35 joista etsintöjä oli 25. 
VAPEPA Hyvinkään Ladun ryhmä järjesti yhden tapaamisen, johon 
osallistui kahdeksan henkilöä. 

 
KOULUTUS
Suomen Ladun Muumihiihdon ohjaajille jatkokoulutuspäivä, johon 
osallistuivat Kaarina Moisio, Seija Vuori ja Timo Tuomainen. 

Hyvinkään Latu sai 60 v- lahjaksi Geokätöilykurssin, joka toteutettiin 
9.10.2013 Sveitsin majalla.  Kouluttajina olivat Arja Nieminen ja Timo 
Repo
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