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Latu-Miilu on Hyvinkään Ladun jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi 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 8.12.2015 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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Terveiset kesästä syksyyn… 
 

Talvikin sitten vaihteeksi näyttäytyi, vaikkei alku ollut kummoinen.   
Lunta oli sen verran, että kaikki hiihto- ja lumikenkäilytapahtumat, 
ensimmäistä lukuun ottamatta, saatiin suoritettua tyydyttävästi.     
Varsinkin Lauri kunnostautui pidemmillä hiihdoilla Riihimäelle ja 
Hyvinkään ympäri. Myös lasten hiihtokoulu saatiin vietyä läpi vuoden 
tauon jälkeen. 

Latu-Miilun kanttiinikin oli auki 20 päivää 24.1.–8.3. välisenä aikana. 
Kävijöitäkin oli viimevuotista enemmän, noin 830, kun ”normaalikautena” 
kuitenkin käy noin 3000. Eli tavoitteista ollaan jäljessä jo toista vuotta, 
mikä rasittaa talouttamme. Emme myöskään ole vielä tavoittaneet 
kanttiinipäivystyksestä kiinnostuneita henkilöitä. Tänäkin vuonna 
kutakuinkin puolet vuoroista teki se kuuluisa ”varamies”. 

Kuten viime lehdessä kerroin, olemme supistaneet lehden ilmestymistä 
säästösyistä kahteen numeroon vuodessa. Sinäkin voit vaikuttaa 
yhdistyksemme säästöihin ilmoittamalla lehden toimittajalle, jos 
pelkästään netissä ilmestyvä versio riittää sinulle. 

Tässä lehdessä on retkikalenteri kesäkuusta joulukuulle. Lehti valmistuu 
muutenkin hieman erikoiseen aikaan, kirjoittelen nimittäin tätä tekstiä 
Kiilopäällä. Toissaviikolla oli Hyvinkään Ladun hiihtoviikko täällä. 
Toivottavasti saamme lehteen kirjoituksenkin tuosta viikosta. 

Minulla on menossa kolmen ja puolen viikon opasviikot. Tulen vapuksi 
kotiin, ellen sitten eksyne muualle? Eli otetaan hieman viime vuoden 
menetyksiä takaisin. Viime lauantaina kävin ennakkoäänestämässä Inarin 
kunnantalolla Ivalossa. Sähköpostilla olin myös yhteydessä johto- ja 
retkitoimikunnan kokouksiin. Aamupostikin tulee Kiilopään laatikkoon 
melkein päivittäin, tosin päivän, parin vanhana. Eli hoituu ne hommat 
täältäkin.  

Toimittaja taas lähtee seikkailemaan Espanjaan toivuttuaan Suomen halki-
hiihdosta, joten lehti kasataan hieman etuajassa ja jaetaan sitten ajallaan 
toukokuun lopulla. 
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Katsoin iltapäivällä kotisivujamme, jonne Timo oli laittanut kuvan jo 
kukkivasta sinivuokosta (9.4). Täällä on vielä korkeat hanget ja mahtavat 
hiihtokelit. Kevät on siis hieman eriaikainen etelässä ja pohjoisessa.    
Vaan tännehän pääsee taas syksymmällä, huomannetkin syksyn 
viikkomme tutulla Aku-majalla. 

Tuntuu hieman oudolta rakentaa tapahtumia ja ohjelmaa puolivuosittain 
kolmasosavuoden sijasta. Usean muun yhteisön, meidän ohjelmaamme 
vaikuttavan, tapahtuman ajankohta on vähän hakusessa, mutta eiköhän 
tähänkin aikatauluun sopeuduta.   

Mutta katsotaan, miten se kevät edistyy ja kesä koittaa… kunnes saapuu 
taas syys…  

Hyviä liikuntahetkiä ja -retkiä itse kullekin, kesästä syksyyn. 

 

t.kalevi 
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Kiilopäällä 
 
Olimme jo mieheni, Ervon, kanssa päättäneet lähteä lomailemaan 
Kiilopäälle pääsiäisen alla, kun selvisi, että Hyvinkään Ladun porukka 
tekee sinne matkan. En osannut odottaa, että tapaisimme niin 
monta mukavaa ihmistä, hiihtäisin niin vähän ja jäisin lopullisesti 
koukkuun lumikenkäilyyn. Ajoimme meidän autolla Tarjan ja Tapion 
kanssa. Miehet ajoivat vuorotellen ja yöksi pääsimme Ranualle mökille. 
Aamulla jatkoimme matkaa Kemijärven kautta. Joutsenetkin olivat 
ehtineet jo Ranualle asti. Kemijärvellä saimme pienen käsityksen 
Yukigassenista, lumisotapelistä. Siellä oli lajin EM-kisat. 
Kiilopäälle ehdimme sopivasti päivälliselle, jonka jälkeen tapasimme muut 
11 hyvinkääläistä. 
 
Ensimmäisellä tapaamisella mietimme, mitä kukin haluaa viikolta. Itse 
toivoin vain, että pysyisin muiden matkassa ja hermovauriosta toipuva 
jalka toimisi. En ollut ainoa kuntoutuja. Selvisi, että miltei kaikilla oli 
jokin vaiva, joka oli laittanut ihmisen liikkeelle, tekonivel, sydän tai muu. 
Minulla ei siis ollut mitään mahdollisuuksia vedota vaivoihini lintsauksen 
toivossa. 
 
Päätimme lähteä hiihtoretkelle aamiaisen jälkeen. 10–15 km ei tuntunut 
ihan mahdottomalta. Tapio oli huoltanut suksemme jo Hyvinkäällä.  
Ne luistivatkin oikein hyvin. Ensimmäinen pieni mäki sai hiukset 
nousemaan pystyyn. 20 km harjoittelu Hyvinkäällä ei taannut erityisen 
hyvää hiihtokokemusta. Pian kuitenkin alkoi luistaa. Tuntui ihanalta tuntea 
kuinka jalka tuli perässä ja toimi. Ylämäessä oli muitakin hitaita ja 
vähitellen rentouduin. Maisemat olivat huikeita ja latu loistavassa 
kunnossa. Viimeisellä laskulla Rönkönlammelle sukseni luistivat kuin 
unelmat. Viime hetkellä sain hypättyä latu-uralta luisteluosuudelle, etten 
olisi laskenut Liisan päälle. Taisin huutaa latua, noloa. 
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Rönkönlammen taukotuvassa huilimme hiukan ja ammattilaiset sytyttivät 
tulet seuraavien hiihtäjien nautittavaksi. Kuukkelikin kävi kurkkimassa 
olisiko meillä jotain herkkua sille. Matka Savottakahvilaan hujahti 
hetkessä. Nautimme kalavoileivistä ja uunijuustosta, sekä 
marjapiirakoista. Herkkujen valmistuksessa ei ollut säästelty, marjaa oli 
enemmän kuin missään hyvinkääläisen kahvilan leivonnaisessa. 
Seuraava pysähdys oli Piispanojan taukotuvalla. Tulet olivat valmiina ja 
hiihtäjiä oli niin paljon, että sisään piti jonottaa, samoin istumapaikkaa. 
Saariselällä oli todellinen sesonki. 
 
Kun istuin tulen loimussa viimeiset eväät syötyäni, en olisi halunnut lähteä 
enää jatkamaan matkaa. Huiliminen tuntui liian mukavalta. Tuuli oli 
yltynyt ja kun pääsimme moottorikelkkaladun päähän, oli tieto: Kiilopää 
4,1 km, musertava. Edellämme meni nuori porukka tiiviissä ryhmässä 
antaen toisilleen vetoapua. Ervosta ei ollut antamaan peesiä, hänellä on 
liian pitkät jalat ja jouduin ylittämään suon aluksi omin voimin. Seija 
huomasi vaikeuteni ja hiljensi vauhtiaan. Tuuli peitteli 
ladun ja jalkoja pakotti. Lopulta olo oli kuin rangaistusvangilla. Komensin 
jalkoja yksi kerrallaan eteenpäin. Ja sitten olimme Ahopään juurella. 
Mieheni yritti keventää tunnelmaa sillä seurauksella, että olin vähällä 
käydä kurkkuun kiinni. Seija ja Liisa tulivat tsemppaamaan ja saivat minut 
kiipeämään Ahopään laelle. Tuuli peitti Ervon jäljet sitä mukaan, kun 
hänen pieni hahmonsa eteni rinnettä. Jossain vaiheessa kiipeäminen jopa 
huvitti, kaikki oli niin surkuhupaisaa, mutta tunsin olevani hyvissä käsissä. 
Miehet odottivat huipulla, mahtoivat olla kylmissään kovassa tuulessa. 
Taivas oli mustanharmaa, lupaili kunnon pyryä. Luonto saattaa olla julma 
ja vaarallinenkin. 
 
Sitten oli vielä lasku alas Kiilopäälle. Jalat olivat kuin sähköistettyä 
makaronia, pelko niskassa. Vaan tuuli tuli apuun, jopa alamäkeen oli 
pakko lykkiä vauhtia. Ihanaa oli tulla huoneeseen ja nostaa jalat pystyyn 
seinää vasten, tietää, että pääsee saunaan heti kun vain jaksaa lähteä. 
Takana oli 17,2 km. Sauna oli taivaallinen keksintö. 
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Seuraavana aamuna päätimme tehdä hiukan lyhemmän matkan 
kahdestaan. Mutta suksemme olivat eri mieltä. Ervo ei ehtinyt montaa 
metriä pidemmälle tajuttuaan, että voitelu ei ollut kelin mukainen. 
Itse ehdin kiivetä ylämäkeen. Alas en voinut enää laskea, koska suksen 
pohjasta ei jäinen paakku irronnut. Päätimme vaihtaa välineitä. Kiitos 
Kaleville ja Hyvinkään Ladulle, myös Ervolla oli lumikengät käytössä. 
Itse olin hurahtanut lajiin edellisellä Kiilopään reissulla niin, että olin 
hankkinut omat. Emme ehtineet pitkälle pihapiiristä kun löysimme pienet 
telaketjujäljet. Ervo pysähtyi ja osoitti kaarelle taipuneen tunturikoivun 
alustaa: - Onko tuo lumipallo vai liikkuuko se? Hetken tutkailtuamme 
kipitti näkökenttään toinenkin pyöreä pallo, riekko. Kamera esille ja 
zoomaamaan. Minusta tuli hetkessä riekkopaparazzi. Tämän jälkeen ei 
hiihtämisellä ollut enää suurta merkitystä. Lumikengillä pääsi lähemmäs 
luontoa, hitaasti ja kuitenkin se oli kuntoilua. Ei harmittanut yhtään, ettei 
suksien voitelu onnistunut tai se, että joku lähti suksihuollosta parittomilla 
suksilla, joista toinen oli minun. Lumikengillä pääsimme myös muiden 
kanssa retkelle. Isossa ryhmässä hännillä oli helpompaa tarpoa valmista 
polkua.  
 
Viimeisenä päivänä kiipesimme Tarjan ja Pekan kanssa Kiilopään 
huipulle. Huima kokemus jo senkin takia, että sää oli täysin tyyni, myös 
tunturin laella. Myös tällä reissulla riekkoja löytyi ja vihdoin näkyi se 
koiraan punainen ”kulmakarvakin”. Huikea kokemus oli myös avannon 
tervehdyttävä vaikutus, josta olin vuosia sitten luopunut. Nyt se tuntui 
jälleen mukavalta. Aamuisin meillä oli naisten avantotreffit. Olo oli virkeä 
ja seestynyt pitkälle päivään. Iltapäivän kohokohtia oli pieni ohjattu 
venyttelytuokio. Vaikka kilometrejä ei kertynyt kuten monille muille, 
tunsin kunnon nousevan ja siitä oli hyvä jatkaa. 
 
Kiilopäältä oli vaikea lähteä pois, tekemistä riitti niin runsaasti, mutta 
yhden retken sentään saimme tehtyä Inarin Siidaan ja saamelaiskeskus 
Sajokseen. Molemmissa oli paljon mielenkiintoista nähtävää ja opittavaa 
saamelaiskulttuurista. Paluumatkalla pilkahti jopa aurinko, joka ei viikon 
aikana kovasti muuten näyttäytynyt. Valon määrä toi kevään tunnun, 
vaikka lunta oli 80 cm. Nyt on ensimmäinen este korvien välistä poistettu, 
saatamme toistekin osallistua Hyvinkää Ladun 
toimintaan. Kiitokset mukaville ihmisille! 
Anna-Kaisa Ylönen 
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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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RETKIKALENTERI 
Touko-joulukuu 2015 
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 

 

31. SUOMI MELOO-KANOOTTIVIESTI 
 
LAPPEENRANTA – HELSINKI 6.6. – 12.6.2014 
 
Suomi Meloo suuntaa tällä kertaa kotimaamme rajojen ulkopuolelle, 
käyden Saimaan kanavaa pitkin Viipurissa kääntymässä. Hyvinkään Latu 
ei kuitenkaan tällä kertaa osallistu noille Venäjän puolella suoritettaville 
osuuksille, vaan liittyy joukkoon Virolahdella maanantai-aamuna 8.6. 
kello 7 starttaavalle osuudelle. Reitti kulkee mm. Kotkan, Pyhtään ja 
Pellinkin kautta Helsinkiin, jonne saavumme perjantai-iltapäivällä. 
Tule nyt mukaan Hyvinkään Ladun iloiseen joukkoon. Ilmoittautumisia 
vastaanottaa Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159, 
kalevi.kalliomaki@pp.inet.fi. 
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RETKIKALENTERI 
Touko-joulukuu 2015 
Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille                
pyörä-, patikka- ja melontaretkille sekä muihin tapahtumiin! 
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Yhdistykset-palsta keskiviikkoisin kertovat ajankohtaisen tilanteen. 
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löydät myös tapahtumasta mahdollisesti otetut kuvat. 

Retkien vaativuustasot kalenterissa; 

 Helppo  Keskivaativa  Kuntoa kysyvä 
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LAPPEENRANTA – HELSINKI 6.6. – 12.6.2014 
 
Suomi Meloo suuntaa tällä kertaa kotimaamme rajojen ulkopuolelle, 
käyden Saimaan kanavaa pitkin Viipurissa kääntymässä. Hyvinkään Latu 
ei kuitenkaan tällä kertaa osallistu noille Venäjän puolella suoritettaville 
osuuksille, vaan liittyy joukkoon Virolahdella maanantai-aamuna 8.6. 
kello 7 starttaavalle osuudelle. Reitti kulkee mm. Kotkan, Pyhtään ja 
Pellinkin kautta Helsinkiin, jonne saavumme perjantai-iltapäivällä. 
Tule nyt mukaan Hyvinkään Ladun iloiseen joukkoon. Ilmoittautumisia 
vastaanottaa Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159, 
kalevi.kalliomaki@pp.inet.fi. 
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KESÄKUU 
Ti 2.6. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY  
Kirjavantolpan Alepan P-paikalta klo 9.00.  
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

6 – 12.6. 

 

SUOMI MELOO LAPPEENRANTA – VIROLAHTI 
– HELSINKI. Hyvinkään Ladun joukkue on jälleen 
mukana. Katso ilmoitus toisaalla tässä lehdessä.  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kalevi Kalliomäki, p. 
040-138159. 

Su 7.6. 

 

PYÖRÄRETKI RIIHIMÄELLE. Lähtö Hitsaajat-
patsaalta klo 12.00. Käymme katsomassa, josko 
Rodot kukkisivat. Matka noin 30 km ja kesto 3 tuntia.  
Tiedustelut Seija Vuori, p. 040-5677086. 

To 11.6.  

 

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. 

La 13.6. IKILIIKKUJAT katso sivu 25. 
Ke 17.6. 

 

IKINIVEL pyöräretki Arolammin maisemiin.  
Lähtö Hitsaajat-patsaalta klo 16.30  
Tiedustelut Tarja Tauriainen p. 040-5480502. 
 

HEINÄKUU 
 

 

La 18.7. IKILIIKKUJAT katso sivu 25. 
 
 



 12 

  

  

29 – 30.7. 

 

YÖNYLIRETKI PÄIJÄNTEEN 
KANSALLISPUISTOON. Matkaamme  
Elbatar-laivalla Padasjoelta Kelveneen saareen, josta 
palaamme seuraavana iltana. Oma teltta sekä eväät ja 
juomavesi matkaan. Lähtö kimppakyydein Kalevilta, 
os. Nummenkärjentie 2, klo 9:30. Paluu seuraavana 
päivänä n. klo 22. Ilmoittautuminen viimeistään 20.7. 
Timo Tuomaiselle p. 040677085.  
Rajoitettu osallistujamäärä. Katso: www.elbatar.fi ja 
www.outdoorsfinland.fi/reitti/kelvenne. 

  
  
AKUMAJALLE 
 

viikolla 37 (5.9. – 12.9.2015) 

Hyvinkään Latu on varannut viikon Akumajalta ruska-aikaan. Viikko 
tehdään omakustanteisena, eli yhdistys ei osallistu kustannuksiin, eikä ota 
voittoa tapahtumasta. Yhteiskuljetusta ei järjestetä, vaan viikko alkaa ja 
loppuu Kiilopäältä. Sinne pääsee bussilla, junabussilla, lentäen Ivaloon tai 
omalla autolla. Näitä autoja käytämme kuljetuksiin Kiilopää – Akumaja – 
Kiilopää. Suomen Ladun perimä viikkovuokra Akumajasta on 910 euroa, 
joka jaetaan osallistujien kesken (osallistumismaksu). Sisäpetipaikkoja 
Akumajalta löytyy 11, jotka täytetään varausjärjestyksessä. Lisäksi 
halukkaiden on mahdollista yöpyä teltassa majan pihapiirissä. 
Telttapaikalla majoittuvien osallistumismaksu on puolet sisätiloissa 
majoittuvien maksamasta maksusta. Jaettavia kustannuksia syntyy myös 
autoilijoille maksettavasta kilometrikorvauksista kimppakyytiperiaatteella 
(42 euroa Kiilopää-Akumaja-Kiilopää). Voimme ottaa vain rajatun määrän 
osallistujia, joten ilmoitathan itsesi mukaan mahdollisimman pikaisesti, 
viimeistään 20.7. Osallistumismaksuista lähetämme pankkisiirron. 
Tiedusteluihin vastaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa  
Lauri Huhti, p. 050-3065095, tai lauri.huhti@pp1.inet.fi.  
 



 12 

  

  

29 – 30.7. 

 

YÖNYLIRETKI PÄIJÄNTEEN 
KANSALLISPUISTOON. Matkaamme  
Elbatar-laivalla Padasjoelta Kelveneen saareen, josta 
palaamme seuraavana iltana. Oma teltta sekä eväät ja 
juomavesi matkaan. Lähtö kimppakyydein Kalevilta, 
os. Nummenkärjentie 2, klo 9:30. Paluu seuraavana 
päivänä n. klo 22. Ilmoittautuminen viimeistään 20.7. 
Timo Tuomaiselle p. 040677085.  
Rajoitettu osallistujamäärä. Katso: www.elbatar.fi ja 
www.outdoorsfinland.fi/reitti/kelvenne. 

  
  
AKUMAJALLE 
 

viikolla 37 (5.9. – 12.9.2015) 

Hyvinkään Latu on varannut viikon Akumajalta ruska-aikaan. Viikko 
tehdään omakustanteisena, eli yhdistys ei osallistu kustannuksiin, eikä ota 
voittoa tapahtumasta. Yhteiskuljetusta ei järjestetä, vaan viikko alkaa ja 
loppuu Kiilopäältä. Sinne pääsee bussilla, junabussilla, lentäen Ivaloon tai 
omalla autolla. Näitä autoja käytämme kuljetuksiin Kiilopää – Akumaja – 
Kiilopää. Suomen Ladun perimä viikkovuokra Akumajasta on 910 euroa, 
joka jaetaan osallistujien kesken (osallistumismaksu). Sisäpetipaikkoja 
Akumajalta löytyy 11, jotka täytetään varausjärjestyksessä. Lisäksi 
halukkaiden on mahdollista yöpyä teltassa majan pihapiirissä. 
Telttapaikalla majoittuvien osallistumismaksu on puolet sisätiloissa 
majoittuvien maksamasta maksusta. Jaettavia kustannuksia syntyy myös 
autoilijoille maksettavasta kilometrikorvauksista kimppakyytiperiaatteella 
(42 euroa Kiilopää-Akumaja-Kiilopää). Voimme ottaa vain rajatun määrän 
osallistujia, joten ilmoitathan itsesi mukaan mahdollisimman pikaisesti, 
viimeistään 20.7. Osallistumismaksuista lähetämme pankkisiirron. 
Tiedusteluihin vastaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa  
Lauri Huhti, p. 050-3065095, tai lauri.huhti@pp1.inet.fi.  
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ELOKUU 
8. - 9.8. 

 

VIIKONLOPUN MELONTARETKI lähtö lauantaina klo 
8.00 Kalevilta, Nummenkärjentie 2. Melomme sopivaan 
kohteeseen yöksi. Ota oma teltta ja makuupussi, eväät ja 
juotavaa mukaan. Paluu sunnuntai-iltana Hyvinkäälle. 
Osanottomaksu.  
Kanoottien varaukset Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Su 16.8. 

 

MELONTAPÄIVÄ lähtö klo 8.00 Kalevilta,  
Nummenkärjentie 2. Kokopäiväretki, osanottomaksu. 
Kanoottien varaukset Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Ke 19.8. 

 

PYÖRÄ/UINTIRETKI USMIIN lähtö klo 17.00  
Aleksis Kiven kadun parkkipaikalta, matka noin 12 km.  
Retki soveltuu myös IKINIVEL-ryhmäläisille.  
Tiedustelut Kaarina Moisio, p. 050-5822460. 

La 22.8. IKILIIKKUJAT katso sivu 25. 
29 – 30.8. 

 

YHDESSÄ LASTEN KANSSA telttaretkelle Usmiin. 
Pystytämme telttamme Latu-Miilun pihapiiriin, valmistamme 
ateriat retkikeittimellä, retkeilemme lähimaastossa, leikimme 
lasten kanssa vanhoja pihaleikkejä, istumme letunpaistossa 
iltanuotiolla jne. Aito retkeilykokemus on siis tarjolla. Omat 
teltat, retkeilyvälineet ja retkieväät mukaan. Ulkoilumajan 
tilat ovat käytössämme. Aloitus lauantaina puoliltapäivin ja 
leiri päättyy sunnuntaina aamupäivällä.  
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Seija Vuori, p. 040-5677086. 
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SYYSKUU 
5. - 12.9. 

 

RETKIVIIKKO AKUMAJALLA, katso erillinen ilmoitus tässä 
lehdessä. Vapaita paikkoja voi tiedustella 20.7. asti  
Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Ma 14.9. 

 

IKINIVEL LUONTOKÄVELY lähtö klo 17.00 Kehäkadun 
Teboililta. Matka noin 5 km, säänmukainen vaatetus. 
Tiedustelut Tarja Tauriainen, p. 040-5480502. 

La 19.9. IKILIIKKUJAT katso sivu 25. 
Su 20.9. 

 

LAURIN PYÖRÄRETKI sovittavaan suuntaan. 
Lähtö Aleksis Kiven kadun parkkipaikalta klo 10.00.  
Matka noin 30 km, kesto 2 tuntia.  
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Ti 22.9. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY. 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00.   
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

Su 27.9. 

 

PORONPOLKU Lopella.  
Lähtö Riihisalosta, Rautakoskentie 421, klo 9.00. 
Tarkemmat tiedot www.poronpolku.fi. 

  
  

LOKAKUU  
  
Ti 6.10. 

 
 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00.   
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

La 10.10. 
 

TALKOOT LATU-MIILUSSA  
klo 10 alkaen. Sisä- ja ulkotilojen siistimistä. Talkooruokailu. 
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

Su11.10. 

 

Perinteinen MIILUNPATIKKA Usmissa. Lähtö klo 10.00 
Latu-Miilusta, Usmintie 303. Kesto noin 4 tuntia.  
Evästä ja muki reppuun, makkaranpaistomahdollisuus. 
Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Ti 20.10. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY  
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00.  
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 
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MARRASKUU 
Ma 2.11. 
 

SYYSKOKOUS Sveitsin majalla, Härkävehmaan- 
katu 8 klo 18.30. Talousarvio sekä toimintasuunnitelma, 
johtokunnan sekä toimikuntien valinnat. Kahvitarjoilu.  

Ti 3.11. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00. 
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

Su 8.11. 

 

ISÄNPÄIVÄPATIKKA USMISSA 
Lähtö klo 10.00 Latu-Miilusta, Usmintie 303.  
Retkivarustus, eväät ja muki reppuun, nokipannukahvit. 
Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 040-138159. 

Ti 17.11. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00 
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

La 21.11. IKILIIKKUJAT katso sivu 25. 
  

JOULUKUU  
  
Ti 1.12. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00 
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

To 3.12. 
 
 
 
La 12.12. 

PIKKUJOULUT LATU-MIILUSSA 
Klo 18.00 tarjolla joulupuuroa ja kahvia.  
Pukkikin saattaa käydä, ota siis pieni lahjapaketti mukaan 
tuttuun tapaan. Myös omaa ohjelmaa voi esittää. Tervetuloa! 
IKILIIKKUJAT katso sivu 25. 

Su 13.12. 

 

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

Ti 15.12. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00 
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

Ti 29.12. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00 
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 
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Hyvinkään Latu ry  KOKOUSKUTSU   
  Syyskokoukseen 
 
Sääntömääräinen SYYSKOKOUS 
Aika: 02.11.2015 klo 18.30  
Paikka: Sveitsin maja, Härkävehmaankatu 8, Hyvinkää 
 
Esityslista 
1 Kokouksen avaus 
1.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 
1.2 Kokouksen sihteerin valinta 
1.3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2) 
1.4 Ääntenlaskijoiden valinta (2) 
2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3 Johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 

vuodelle 2016 
4 Päätetään johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti 

maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista 
vuodelle 2016 

5 Määrätään jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruus 
seuraavalle toimikaudelle 

6 Valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 
7 Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä (nykyinen 8+1) 
8 Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä kaksi 

varajäsentä 
9 Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille 

henkilökohtaiset varamiehet v. 2016 
10 Nimetään tarpeelliseksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät 

vuodelle 2016 
11 Nimetään edustajat Suomen Ladun kokouksiin ja heille 

varamiehet 
12 Päätetään missä lehdissä yhdistyksen kokouskutsut ja 

tiedonannot julkaistaan 
13 Muut esille tulevat asiat 
14 Kokouksen päättäminen 

 
Tervetuloa! 
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KYMMENEN TIKKUA LAUDALLA  
 
Mummo, papat ja kummit yli yön juniorien kanssa Latu-Miilussa 
 
”Vaihdettaisiinko välillä vettä kengässä leikkiin?” Näin kyseli Timppa 
junioreilta, kun oli juostu hyvän aikaa kymmenen tikkua laudalla – leikkiä 
Latu-Miilussa elokuun lopun lauantaina. ”Ei, ei – jatketaan!” Ja niin 
piiloteltiin puiden ja laavun takana ja polkaistiin tikkuja ilmaan vielä 
sunnuntainakin Kypärälammen laavulla. 
 
Suomen Latu oli suositellut jäsenyhdistyksille kesän lopulle YHDESSÄ-
teemaisia tapahtumia. Hyvinkäällä johtokunta päätti kutsua isovanhempia 
ja muita halukkaita lasten kanssa yön yli retkelle Latu-Miiluun. 
Aikaisemmin vastaavia ei ole järjestetty. Seija ja Timppa olivat 
valmistelleet lauantai-sunnuntain tapahtuman todella hyvin. Yhdessäolo 
alkoi, jatkui ja päättyi antoisasti. Luonto, retkielämykset ja jännittävä 
yöpyminen teltassa antoivat varmasti pitkään muistossa säilyviä 
kokemuksia. 
 
Nuorimman osanottajan, 3-vuotiaan Inkan pappa oli epäillyt, josko 
yöpyminen ja patikoinnit näin pienen kanssa onnistuvat. Mutta Inka olikin 
oikea ilopilleri, jos ei sitten aina malttanut odottaakaan vuoroaan laudan 
polkaisussa. Kun kävelyssä alkoi väsyttää, pääsi papan reppuselkään 
vuorostaan tätä väsyttämään.  
 
Olgalla, Juhalla ja Oskarilla riitti energiaa senkin jälkeen, kun järjestetty 
ohjelma piti taukoa. Juoksukisaa, kuulantyöntöä – jossa sopivat kivet 
meinasivat loppua vierittyään ojan pöpelikköön.  
Olga ulkoilutti keppihevostaan ja oli menossa heti viikonlopun jälkeen sen 
kanssa vielä leirillekin. 
Kukin lapsi sai vuorollaan harjoitella nuotion sytyttämistä. Kiehisten 
teossa kenelläkään ei puukko lipsahtanut käteen.  
 
Viikonlopun pienet retket suunnattiin lauantaina Kaksoislammelle ja 
sunnuntain aamupuuron jälkeen Kypärälammelle, joilla makkara ja 
vaahtokarkit paistettuina maistuivat. Maastossa näkyi harvinaisen paljon 
herkkutatteja, joita olisi voinut kerätä kiloittain, vaikka osa oli jo ollut 
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etanoiden ruokana. Kymmenen tikun lauta ja yhdessä tehdyt pikkukepit 
kulkivat mukana ja säilyivät vielä tuleville leikkijöillekin.  
 
Sukupolvien välistä siltaa kannattaa vaalia luontoelämysten äärellä 
uudestaankin, onhan Latu-Miilu tarkoitukseen mitä sopivin. Lisää kuvia 
tästä yli yön tapahtumasta löytyy Hyvinkään Ladun kotisivuilta.  
 
Mukana ollut pappa Reijo Huuskonen 
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HYVINKÄÄN LATU ry   
 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 1.1.2014 – 31.12.2014 
 
   Hyvinkään Latu ry:n 62:s toimintavuosi.  Talvi oli leuto ja 

vähäluminen. Hiihtoretket muuttuivat kävelyretkiksi. 
Retkikalenteria tehtäessä huomioitiin Kalamajalla työryhmien 
esiin tulleet ehdotukset toiminnan suuntaviivoista. Tapahtumia 
karsittiin osallistujamäärien mukaan. Uutuutena oli mm. 
aamupäivällä toteutettu tiistai-kävelyt. 

      
   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 (1.10. – 30.4.) 

kokouspaikka on ollut Hyvinkään kaupungin vuokraamassa 
tilassa Urheilupuiston neuvotteluhuoneessa. Muuna aikana 
kokoukset ovat pidetty Latu-Miilussa.  

 
   Ladun majalla kävijöiden määrä putosi roimasti vähälumisen 

talven vuoksi. Taloudellinen tilanne Hyvinkää Latu ry:ssä on 
toistaiseksi vielä hyvä. Sääntömääräisessä syyskokouksessa 
päätettiin, että Latu-Miilu lehti ilmestyy jatkossa kaksi kertaa 
vuodessa.  

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

Lauri Huhti jäsen, Latu-Miilun lehden toimittaja 
  Tapani Lehto jäsen 

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



  

 

 

 
  Merja Lastuvuori varajäsen 

Liisa Seppo varajäsen, kanttiinivuoron varaukset 
   
Taloudenhoitaja Raija Koskinen 
 
Toimikunnat 
 

Pelastus- ja etsintäpalvelutoimikunta: kokoonkutsuja Heikki Sanna. 
Jäsenet: Eveliina Aalto-Kekäläinen, Satu Hongell, Kalevi Kalliomäki,  
Raija Koskinen, Ari Laitio, Teija Räihä, Heikki Sanna, Timo Tuomainen ja 
Päivi Vuori. 
 
Retkitoimikunta: kokoonkutsuja Kalevi Kalliomäki. 
Jäsenet: Lauri Huhti, Reijo Huuskonen, Tarja Tauriainen (Ikinivel-ryhmä), 
Kaarina Moisio ja Inari Arjas (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.   
 
Majan kanttiiniyhdyshenkilö: Liisa Seppo. 

 
  

Toiminnan tarkastajat Klaus Sivén                   varalla Hannele Sanna 
                     Eeva-Liisa Järvinen       varalla Elvi Wilén 
 
 
Uudenmaan latualueen yhdyshenkilöt 
 

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

Jäsenistö  31.12.2014 yhdistyksen jäsenmäärä oli 554, joista 
perheenjäseniä 105 jäsentä. Lisäystä vähennystä vuoteen on 
58 jäsentä. 

   
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. 
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Huomionosoitukset Standaari: Timo Tuomainen 
 Leukuritari-puukko: Kalevi Kalliomäki, Seija Vuori, Jukka 

Eloranta, Kaarina Moisio, Heikki Sanna ja Marja-Liisa Vuorio  
 
 

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 ja Hyvinkään 
kaupungin tapahtumakalenterissa. 

 
 
SUOMEN LATU  Suomen Latu järjesti 25. – 27.4.2014 kevätpäivät ja 

kevätliittokokouksen Salossa, johon ei ollut Hyvinkään 
Ladusta osallistujia. Suomen Ladun syysliittokokoukseen 
Kiilopäällä 21. – 23.11.2014 osallistuivat Timo Tuomainen ja 
Kalevi Kalliomäki.  Liittokokous juhli 50 vuotista Kiilopäätä. 
Liittokokouksessa päätettiin, että Suomen Ladun 
viestinnällisenä teemana vuonna 2015 on Ulkoilu- osallistu ja 
vaikuta.  

 
 
   
UUDENMAAN LATUALUE   

 
Uudenmaan latualueen yhdyshenkilönä on toiminut Jaakko 
Erkkola Helsingin Ladusta, isäntäyhdistyksenä on toiminut 
Lohjan seudun Latu ry. Kari Järvinen Helsingin Ladusta 
valittiin alueen yhteyshenkilöksi 2015. Alueen 
isäntäyhdistykseksi 2015 valittiin Lohjan Seudun Latu ry. 

   
 
OMA TOIMINTA TIIKERIN LENKKIÄ on vetänyt vuodesta 1963 Martti 

Hovi. Suoritukset kaudelta 1.5.2013 -31.3.2014 olivat 
yhteensä 1222 suoritusta / 39 eri henkilöä. Suorituksia on 
edelliseen kauteen verrattuna 626 suoritusta vähemmän. 
Suorituksia oli seuraavasti: 

 
 

 
 
 



  

 

 

Hiihto  73 suoritusta /henkilöä 9 
Pyöräily  265 suoritusta /henkilöä 24 
Kävely  478 suoritusta /henkilöä 31 
Sauvakävely              406 suoritusta /henkilöä 13 

   
Tiikerilenkin 50.stä toimintakaudesta saatu koko tuotto 
käytetään arvontapalkintona olevan matkalahjakortiin. 
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 122,20 € lahjakortin voitti  
Tuula Matara-aho. 
Tiikerinlenkin suorittajista yli 200 suoritusta olivat seuraavilla 
henkilöillä:    

227 Eloranta Jukka 
220 Helminen Seppo 
219 Tuula Matara-aho   

 
LATU-MIILUN majan kanttiiniyhdyshenkilö Liisa Seppo 
on hoitanut kanttiinivaraukset.  Kalevi Kalliomäki on hoitanut 
kanttiiniin tarvikkeet Hyyppärän kartanon kautta ja Laineen 
leipomosta.  Lintujen talviruokinta aloitettiin joulukuun alussa 
ja sitä jatkettiin kevääseen asti. Talkoissa maja siivottiin 
sisältä ja pihat haravoitiin. Siistimistalkoita on pidetty 
keväällä ja syksyllä, joihin osallistui yhteensä 23 talkoolaista.  
Syyspuolella kaivosta loppui vesi. Ennen joulua kaivoon 
kuitenkin saatiin taas vettä. Usmintien tiekokouksia oli yksi, 
jossa ei ollut edustusta.  
 

   Maja oli auki hiihtokaudella 25.1. – 9.3.2014 yhteensä  
   19 kertaa. Vähennystä edelliseen vuoteen myös 19 kertaa. 

Toimintakauden aikana Ladun majalla kävijöitä oli yhteensä 
540. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 2555 henkilöä. 
Kanttiinitulot jäivät pieniksi vähäisen kävijämäärän ja huonon 
hiihtotalven vuoksi. Kanttiinipäivystäjien 70 € lahjakortin 
voitti arvonnassa Jukka Eloranta.  

 
JÄSENTILAISUUDET:  
Tiikerinlenkin päätöstilaisuus (12), pikkujoulu (9) ja 
sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset (28).   
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HIIHTO- ja LUMIKENKÄTAPAHTUMIA  
Laturetket ja hiihtotapahtumat muuttuivat kävelyretkiksi. 
Ikinivel-ryhmän hiihto Ladun majalle Tarja Tauriaisen 
vetämänä keräsi 6 hiihtäjää. Kiilopään hiihtoviikolla oli  
12 henkilöä.  
 
LUONTORETKIÄ- ja TAPAHTUMIA 
Isäinpäivän ja Äitienpäivän nuotiopatikka (33),  
Miilunpatikka (33), Ulko-Tammio (12), Reijon Patikka 
Lopelle (11) ja Liisan Sieniretki Usmiin (7). Tiistai kävelyt ja 
muut kävelytapahtumaa (yhteensä 112) Yhdessä yön yli retki  
Latu-Miilussa keräsi 10 osallistujaa.  
  
PYÖRÄILY: Pyöräretkiä tehtiin 7, joihin osallistui yhteensä 
56 henkilöä.  
 
Hyvinkään Ladun tapahtumiin osallistui yhteensä 339 
osallistujaa. Lisäksi Ikinivel-ryhmään osallistuneet 31henkilöä 
ja Ikiliikkujat ryhmän tapahtumat Tiikerin lenkkiin osallistuja 
ovat myös erikseen katso kohta Tiikerinlenkki. 
  
Lasten hiihtokoulu (2 pv). Peruutettiin lumen puutteen 
vuoksi. 
 
MÖLKKY-peliä oli pelaamassa kesän aikana kahdesta 
seitsemään henkilöä. Pelikertoja oli seitsemän. 
  
IKILIIKKUJAT – vanhusten ulkoiluttamisryhmä 
Ikiliikkujat- ulkoilutustapahtuman kahdeksas toimintavuosi. 
 
Hyvinkään ladun Ikiliikkujat-ulkoilutustapahtumatoiminta 
kohdistui kahteen eri palvelutaloon (= Mäntykoto ja 
Veteraanitalo) sekä kolmeen eri vanhainkotiin (=Kaunisto, 
Sahanmäki ja Paavola).  
Koordinaattorina Kaarina Moisio ja Inari Arjas 1.6.2014 
alkaen. 
 
IKINIVEL-PIIRI – nivelystävällinen liikunta 
Hyvinkään nivelpiiri/Ikinivel: vertaisohjaaja Tarja Tauriainen 
organisoi yhdessä Hyvinkään Ladun kanssa neljä tapahtumaa, 
joihin osallistui yhteensä 31 henkilöä.  
 



  

 

 

JOHTOKUNTA on pitänyt 11 johtokunnan kokousta. 
Johtokunnan kokouksissa oli yhteensä 89 osallistumista ja    
23 poissaoloa. 

 
VUOSIKOKOUKSIA on ollut 2 (28). 

 
RETKITOIMIKUNTA on pitänyt kolme kokousta (18). 
Turvallisuussuunnitelmat on tehty jokaiseen Hyvinkään 
Ladun järjestämään tapahtumaan.  

   
28. SUOMI MELOO-tapahtuma Joensuu - Heinola. 
Hyvinkään Latu oli mukana seitsemän melojan joukkueella. 
Kapteenina toimi Lauri Huhti.   
SUOMI MELOO – tapahtumaan järjestettiin pari 
kokoontumisista ennen Suomi Meloo tapahtumaa, auton 
pakkaus ja tapahtuman jälkeen kanoottien puhdistus.  
 

  
PELASTUS- JA ETSINTÄPALVELUTOIMIKUNTA 
2014 VAPEPA Keski-Uudellamaalla oli 39 tehtävää, joista  
10 valmiushälytyksiä, seitsemän avustusta naapurialueelle ja 
kaksi harjoitusta. VAPEPA:n harjoituksiin kesällä osallistui 
Timo Tuomainen. Yhteensä 591 henkilötyötuntia. 

 
KOULUTUS 
Suomen Ladun Lumikenkäohjaajien ilmaiseen koulutukseen 
osallistuivat Tarja Tauriainen ja Timo Tuomainen. 
 

 
YHTEISTYÖ  Hyvinkään kaupungin kanssa yhteistyö on jatkunut 

aktiivisesti.  Olemme osallistuneet Valtakunnalliseen 
pyöräviikkoon ja samalla Hyvinkää - Riihimäki 
pyöräilytapahtumaan järjestämällä pyöräilytapahtumia.  
 
Ulkoilureittiohjelman suunnittelukokouksiin kolme kertaa on 
osallistunut Kalevi Kalliomäki ja Antero Naskila. 
 
Hyvinkään kaupungin järjestämään Seurafoorumiin kaksi 
kertaa on osallistunut Kalevi Kalliomäki, Kaarina Moisio, 
Timo Tuomainen ja Seija Vuori. Kalevi Kalliomäki osallistui 
Sveitsin puisto teemaryhmä keskusteluun ja Seurapalaveriin. 
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Kalevi Kalliomäki ja Timo Tuomainen osallistui esittelijänä 
Hyvinkään kaupungin järjestämään Harrastemessut ja 
Hyvinkään kaupunki messut kiusaamista vastaan 
tapahtumaan. 
 
Hyvinkään latu on ollut mukana 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. 
Majan ympäristössä ovat vierailleet mm. Pikomalan retkeilijät 
ja SPR:n ystäväryhmä. 
 

LOPUKSI  Telttaillen turvallisesti Yhdessä yön yli tapahtumassa 
isovanhemmat, kummi tai muu vanhempi /lapsi–tapahtuma jäi 
varmasti kaikille mieliin. Leppoisaa yhdessä olemista ja 
tekemistä juuri meidän kesken.  

 
  2015 JOHTOKUNTA 
 
 

 
 
IKILIIKKUJAT 
 
Tule ULKOILUKAVERIKSI Hyvinkään palvelu-ja vanhainkotien asukkaille. 
Ulkoilemme yhdessä reilun tunnin ajan. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Inari Arjas, p. 040-7789206, tai 
pianolakka@hotmail.com. Toistaiseksi ovat seuraavat kohteet sovittu; 
 
La 13.6. VETERAANITALO klo 13.00 
La 18.7. PAAVOLA klo 10.00 
La 22.8. KAUNISTO klo 10.00 
La 19.9. MÄNTYKOTO klo 10.00 
La 21.11. PAAVOLA klo 10.00 
La 12.12. KAUNISTO klo 10.00 
 
Ole hyvä ja seuraa lehti-ilmoituksiamme tai nettisivujamme listan mahdollisten 
päivitysten osalta. 
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JOHTOKUNTA  v. 2015 
 
         
Kalevi Kalliomäki Nummenkärjentie 2, 05830 Hyvinkää   
puheenjohtaja puh. 0400-138159, kalevi.kalliomaki@pp.inet.fi  
 
Timo Tuomainen Kirjavantolpankatu 2 A 6, 05830 Hyvinkää 
varapuheenjohtaja   puh. 040-5677085, timo.tuomainen@pp1.inet.fi 
kotisivut 
 
Jukka Eloranta Väinölänkatu 14-22 J, 05880 Hyvinkää 

puh. 050-0504124, jukka.eloranta1@gmail.com  
 
Lauri Huhti Metsonkuja 12, 05860 Hyvinkää  
tiedottaja  puh. 050-3065095, lauri.huhti@pp1.inet.fi 
 
Tapani Lehto Uudenmaankatu 110 C 23, 05840 Hyvinkää 
  puh. 040-7202262, mtlbiker@hotmail.com 
 
Kaarina Moisio Vehmaksentie 6 D 24, 11910 Riihimäki  

puh. 050-5822460, kaarina.moisio@gmail.com  
 

Heikki Sanna Martinkatu 12 C 21, 05800 Hyvinkää  
puh. 0400-842284, heikkiantero.sanna@gmail.com  

 
Seija Vuori Kirjavantolpankatu 2 A 6, 05830 Hyvinkää  
sihteeri  puh. 040-5677086, seija.vuori2@pp.inet.fi 
 
Liisa Vuorio Pikkukalliontie 1, 05620 Hyvinkää  
jäsensihteeri puh.  040-7253276, mlvuorio@gmail.com 
 
Varajäsenet: 
 
Merja Lastuvuori Kainonkuja 3 A 1, 05840 Hyvinkää  

puh. 040-5877461 , merja.lastuvuori@pp.inet.fi 
 

Liisa Seppo Jukolankatu 2 A, 05830 Hyvinkää  
kanttiinipäivystys puh. 040-7735468, lissu.seppo@gmail.com  
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