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Latu-Miilu on Hyvinkään Ladun jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa. Toimittaja ja taittaja on Lauri Huhti, jolle voi lähettää 
kirjoituksia, kuvia ja juttuideoita os. Metsonkuja 12, 05860 Hyvinkää,      
p. 050-3065095, tai sähköpostilla os. lauri.huhti@pp1.inet.fi.                
Kirjoita A4-arkille 16 p. fontilla, otsikot 22 p., jutun enimmäispituus         
5 liuskaa, kuvat sähköisessä muodossa.                                              
Lehden seuraavan numeron aineisto 10.5.2016 mennessä. 

Kuvia ja lisätietoja Hyvinkään Ladun toiminnasta osoitteessa 
www.hyvinkaanlatu.sportti.info. 
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Talviterveiset …. 
 

Talvikin esitteli itsensä marraskuun kolmantena viikonloppuna.     
Nykyään talvi ei enää yllätä niinkään autoilijoita vaan enemmänkin 
sähköyhtiöitä, nyt marraskuun lopulla maa on taas mustaa ja ilma 
märkää. Jouluksi lupailivat lunta; kun luet tätä, niin varmaan tiedät,    
miten siinä sitten kävi.   

Kesän retketkin tehtiin; Suomi meloo puskettiin pääosin vastatuuleen 
Virolahdelta Helsinkiin, Viipurin jätimme väliin. Akumajallakin käytiin 
tarkistamassa paikat, täydellä miehityksellä. Muutenkin kesän/syksyn 
retket onnistuivat suunnitellusti. Vähiten osanottajia keräsi elokuun 
viikonloppuinen melontaretki Tammisaaren Kopparöhön (2). Eniten 
osallistujia keräsi taas Miilun patikka (44) lokakuussa. Jos et ehtinyt 
mukaan, niin voit osallistua ”nettiretkeilyyn” sivuillamme 
www.hyvinkaanlatu.sportti.info , mistä löytyy taas uuttakin ohjelmaa 
talven ja kevään ulkoiluihin. Ohjelmat ovat tehdyt juuri sinua ajatellen. 

Syyskokouskin pidettiin, tupa oli täynnä Sveitsin Majan kabinetissa. 
Ymmärsin viimein olla asettumatta ehdokkaaksi puheenjohtajan 
valinnassa. Se kesti 22 vuotta, vaikken hämäläinen olekaan.  Myös toinen 
pitkäaikainen vaikuttaja, melkein kaima, Kalervo ”Kale” Kummola 
ymmärsi tehdä saman, vaikkei puheenjohtajavuosia ollut yhtä paljon 
hänelle kertynytkään. Tuskin Suomen liikunta-/urheiluelämä kovin suurta 
notkahdusta kokee. Molemmat saivat pätevät jatkajat, Hyvinkään Latu 
lisäksi sopivan. 

Puheenjohtajan nuijaa heiluttaa vuoden alusta Timo Tuomainen, joka on 
useimmille tuttu, joten en rupea häntä tässä esittelemään.                 
Timon oma kirjoitus on toisaalla tässä lehdessä. 

Syyskokouksessa tuli myös muita muutoksia; Tapani Lehto ei jatkanut 
johtokunnassa, tilalle valittiin Petteri Lyytikäinen. Seija Vuori jätti 
sihteerin tehtävät, mitkä siirtyivät Lauri Huhdille. Myös rahastonhoitaja  
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Raija Koskinen jätti tehtävänsä Eeva-Liisa Vanhatalolle. Raija jatkaa 
toiminnantarkastajana. Enkä minäkään mihinkään ole lähtemässä, jatkan 
varapuheenjohtajana ja johtokunnassa, eli loiva lasku kohti rivijäsenyyttä. 
Kiitokset tehtävistään luopuneille ja tervetuloa ja menestystä tehtävien 
hoitoon uusille vastuuhenkilöille! 

Kaupunki on kunnostautunut Sveitsin puiston ja Usmi-Kytäjä 
ulkoilualueen kehittämisessä. Olemme saamassa uusia viitoituksia 
alueelle Matti Mattilan, kaupungin liikuntapalvelut, toimesta.           
Hieman ihmetyttää Hyvinkään ympäristölautakunnan päätös 26.09.-13 
hyväksyä Lemminkäisen louhoshanke alueelle, jota samanaikaisesti 
yritetään matkailulautakunnan ja matkailuyrittäjien toimesta markkinoida 
luontomatkailijoille. Louhos (8,6 ha) on tulossa moottoritien länsipuolelle, 
Usminkallion kupeeseen Siitosten siltojen lähelle. Louhoksen alle jää   
mm. valtakunnallinen Seitsemän veljeksen ulkoilureitti, jolle on tehty 
ulkoilureittitoimitus. Eli louhos on tulossa Sveitsin luonnonpuiston ja 
Usmi-Kytäjä ulkoilualueen pääyhdysreitin varteen. Siitä on suora näkö- ja 
kuuloyhteys Sveitsin hiihtokeskuksen rinteille, sekä kuuloyhteys 
peltonotkoa Hyvigolfin kentälle. Louhos Hyvinkään keskeisten 
ulkoliikuntapaikkojen vieressä ei mielestäni edistä Hyvinkään ulkoilu- ja 
liikuntapaikkojen imagoa. 

Olemme kahden lähinaapurin tekemässä valituksessa mukana, myös 
Hyvinkään Ympäristönsuojeluyhdistys on tehnyt louhoshankkeesta 
valituksen. Valitukset ovat tällä hetkellä korkeimmassa hallinto-
oikeudessa. Asia kuuluu sikäli meille, että olemme Suomen Ladun 
paikallisyhdistyksenä velvoitettuja seuraamaan ulkoilupaikkojen ja             
-mahdollisuuksien tilaa alueellamme.  

Kaikesta huolimatta: hyvää ulkoilufiilistä lumia odotellen. 

kalevi 
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Nojaas länkiis! 
 
Hyvinkään Latu ry:n syyskokous valitsi minut uudeksi yhdistyksen 
puheenjohtajaksi vuoden 2016 alusta alkaen.  Kiitos luottamuksesta! 
Yhdistyksen puheenjohtajakisassa ei lähtöviivalle ilmaantunut muita 
kisailijoita, vaikka mielelläni olisin niitä halunnut nähdä. Kiitos 
pitkäaikaisesta vetovastuusta nyt väistyvälle puheenjohtajalle, Kalevi 
Kalliomäelle.  
 
Puheenjohtajan toimikausi on kerrallaan kaksi vuotta. Sihteeri, 
taloudenhoitaja, jäsensihteeri sekä johtokunta ovat myös tärkeitä toimijoita 
latuyhdistyksessä. Lisäksi latutoiminnassa tarvitaan lukuisa joukko 
taustalla toimivia ihmisiä, jotka toteuttavat niitä tavoitteita, mitä varten 
yhdistyksemme on perustettu. Jäsentemme osallistuminen 
järjestötoimintaan on joskus vuosien saatossa ollut paljonkin vilkkaampaa, 
mitä se on nykyaikana. Muutama vuosikymmen takaperin innokkaita 
toimijoita lienee ollut tulossa ihan parijonossa. Tuon asian toivoisi 
entisajoista takaisin. 
 
Itselleni latutoiminta on ollut mieluinen harrastus. Kokemusta Hyvinkään 
Ladun toiminnasta minulla on jo jäsenenä noin 19 vuotta. Yhdistyksen 
johtokunnassa sekä retkivetäjänä olen sittemmin toiminut vuosikausia. 
Lisäksi olen vastannut Hyvinkään Ladun nettisivujen sekä fb – sivujen 
ylläpitämisestä niin kauan, kun nämä ovat olleet olemassa. Antoisin juttu 
on ollut tutustuminen ja ystävystyminen lukuisiin mukaviin ihmisiin, jotka 
olen kohdannut Ladun retkillä ja muissa tapahtumissa. Väittäisin olevani 
helposti lähestyttävä ihminen, enkä pelkää uusien ihmisten ja asioiden 
kohtaamista. Toivonkin yhteydenottoja sekä ideoita jäseniltä. 
 
No, mitä tuo otsikko sitten tarkoittaa? Sehän on kyntömiehen tokaisu 
hevoselleen – aletaanpa hommiin!  
 
Timo Tuomainen 
 



7 
 

HEI LATULAINEN! 
Tule nauttimaan LATU-MIILUN talvisesta tunnelmasta hoitamalla 
kanttinipäivystystä yksin tai jonkun seurassa.                                 
Varaa vuoro – valinnanvaraa on! 

LATU-MIILU on auki hiihtokaudella lauantaisin ja sunnuntaisin    
klo 10–15 sekä hiihtolomaviikolla 8/2016 joka päivä klo 10–15. 

Kanttiinissa myydään kahvia, pulla, mehua, limua ja makeisia.    
Sieltä saa myös Hyvinkään Ladun tuotteita.              
Eväsmakkaroitaan hiihtäjät voivat paistaa laavulla. 

Hiihtokauden jälkeen arvotaan jokaisen kanttiinissa päivystäneen 
kesken 70 euron lahjakortti. Jokaisesta päivystyksestä saat           
yhden voittomahdollisuuden. 

Kanttiinin vuorolistaa ylläpitää Liisa Seppo, p. 040-7735468. 
Tiedusteluja voi myös osoittaa Timo Tuomaiselle, p. 040-5677085. 
Tarvitsemme myös sellaisia henkilöitä, joille voi tarvittaessa soittaa   
ja kysyä vuorolle lyhemmälläkin varoitusajalla. 

Ei muuta kuin varaus vetämään! 
 
 

KIILOPÄÄN JÄSENVIIKOT 2016 
30.1.-6.2.  Aurinkoa hangilla jäsenviikko                                               
23.4.-30.4.  Wappuviikko jäsenviikko                                                        
11.-18.6.   Yöttömän yön jäsenviikko                                                         
13.-20.8.   Sadonkorjuu jäsenviikko                                                        
24.9.-1.10.  Ruskan taikaa jäsenviikko                                                       
20.-27.11.  Revontulten taikaa jäsenviikko                                                 
10.-17.12.  Irti jouluhumusta jäsenviikko 
Lisätietoa www.kiilopaa.fi. 
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RETKIKALENTERI 
Tammi-Toukokuu 2016 
Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille                
hiihto-, 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. 

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

Retkien vaativuustasot kalenterissa; 

 Helppo  Keskivaativa  Kuntoa kysyvä 
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TAMMIKUU 
Su 10.1. 

 

SUKKULAHIIHTO Hyyppäräntien P-paikan opastaululta  
klo 10.00. Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Su 17.1. 

 

SUKKULAHIIHTO Hyyppäräntien P-paikan opastaululta  
klo 10.00. Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Ma 25.1. 

 

KUUTAMOHIIHTO USMIN ALUEELLE. Lähtö Sveitsin 
uimalan mäen alta, tenniskenttien kulmalta klo 18.00.    
Lähin parkkipaikka Hopeavuorentien P-paikka. Tiedustelut 
reitistä, varusteista ym. retken vetäjältä Kaarina Moisiolta,  
p. 050-5822460. 

Su 31.1. 

 

LATURETKI RIIHIMÄELLE Kiistaveikkojen majalle 
Suonummella. Lähtö Sveitsin hiihtokeskuksen (Pujottelutie) 
yläparkkipaikalta klo 9.30. Erkylän majalta voi myös liittyä 
mukaamme. Sieltä jatkamme matkaa klo 10.30. Hiihdämme 
retkivauhtia opastettuna ryhmänä Suonummen majalle ja 
takaisin. Tauot majoilla, pikkurahaa siis mukaan eväiden ja 
juotavan lisäksi. Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

 

 
 
IKILIIKKUJAT 
 
Lähde ulkoilukaveriksi Hyvinkään palvelu- ja vanhainkotien asukkaille. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Inari Arjas, p. 040-7789201, tai 
sähköpostilla pianolakka@hotmail.com. Tervetuloa mukaan toimintaan. 
 
La 16.1. Mäntykoto (vanha puoli) klo 10.00. 
La 27.2. Veteraanitalo klo 13.00. Huom. aika! 
La 19.3. Mäntykoto/Ylähovi (uusi puoli) klo 10.00. 
La 16.4. Kaunisto klo 10.00. 
La 14.5. Mäntykoto (vanha puoli) klo 10.00. 
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HELMIKUU 
La 6.2. 

 

IKINIVEL HIIHTORETKI Hyyppäräntien P-paikan 
opastaululta klo 12.00. Ennakkoilmoittautuminen 
Tarja Tauriainen, p. 040-5480502. 

La 6.2. 

 

Suomen Ladun YHDESSÄ HIIHTÄEN – PÄIVÄNÄ  
suunnataan hyvinkääläisten suksenkärjet Usmin maisemiin. 
Retkelle lähdetään jäähallin yleisöparkkipaikalta (jäähallin 
pohjoispuolella) klo 11.00.  
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085.  

Su 7.2. HYVINKÄÄ HIIHTO Hyvinkään Hiihtoseuran kilpailu, 
jonka huoltopiste on Latu-Miilussa. Talkoolaisia kaivataan. 
Ilmoittautumiset Heikki Sanna, p. 0400-842284 

Su 14.2. 

 

HYVINKÄÄN YMPÄRIHIIHTO lähtö ABC-aseman 
ovensuusta klo 9.00. Hiihdettävää on noin 30 km, johon 
käytämme aikaa noin 6 tuntia. Tauot hiihtomajoilla,  
joten evästä, juotavaa ja pikkurahaa mukaan.  
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

La 20.2. 

 

IKINIVEL LUMIKENKÄILY Lehtolan majalta, 
Porvoonväylä 17, klo 12.00. Tiedustelut ja lumikenkien 
varaukset Tarja Tauriainen, p. 040-5480502. 

Su 21.2. 

 

SUKKULAHIIHTO, hiihtasu Usmin maastoihin. 
Matkalla nuotiotauko ja kahvittelu/lämmittelytauko  
Latu-Miilussa. Lähtö Hyyppärän Infotaulun P-paikalta klo 
10.00. Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Ma 22.2.

 

KUUTAMOHIIHTO USMIN ALUEELLE. Lähtö Sveitsin 
uimalan mäen alta, tenniskenttien kulmalta klo 18.30.  
Lähin parkkipaikka Hopeavuorentien P-paikka. Tiedustelut 
reitistä, varusteista ym. retken vetäjältä Kaarina Moisiolta 
p.050-5822460. 

Su 28.2. 

 

”PIENI UMPIHANKIHIIHTO”, Kalevalan- ja suomalaisen 
kulttuurin päivänä, perinteiseen tyyliin. Lähtö ABC-aseman 
ovelta klo 10.00. Hiihtelemme hankia pelloilla ja metsissä 
konelatuja vältellen. Matkalla nuotiotauko, poikkeamme 
myös Latu-Miilussa taukoilemassa, evästä ja lämmintä 
juotavaa reppuun, taukotakkia unohtamatta. 
Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 
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MAALISKUU 
  
Ti 1.3. 

 

IKINIVEL LUMIKENKÄRETKI Sveitsin uimalan 
parkkipaikalta klo 16.30. Tiedustelut ja kenkien varaus  
Tarja Tauriainen, p. 040-5480502. 

La 5.3. RETKIRUOKAA/KEITTIMIÄ LAAVULLA 
Latu-Miilun laavulla tutustutaan retkiruokiin eri muodossa. 
Tapahtuma klo 10-15 välisenä aikana non-stoppina. 
Tiedustelut Petteri Lyytikäinen p. 040-6877647. 

Su 6.3. 

 

LUMIKENKÄRETKI Sonninmäellä. Lähtö Puolimatkan 
koulun kentän reunasta klo 12.00. Nuotioretki, ota evästä 
ja kuumaa juotavaa mukaan. Lumikengät saat tarvittaessa 
lainaksi, kun varaat ne ja ilmoittaudut retkelle viimeistään 
lauantaina. Tiedustelut ja lumikenkien varaukset  
Timo Tuomainen, p. 040-5677085.  

Su 6.3. 

 

IKINIVEL LUMIKENKÄRETKI Sonninmäessä. Lähtö 
Puolimatkan koulun kentän reunasta klo 12.00. Nuotioretki, 
ota makkarat ja kuumaa juotavaa mukaan. Tiedustelut ja 
kenkien varaukset Tarja Tauriainen, p. 040-5480502. 

Ma 7.3. KEVÄTKOKOUS Sveitsin majalla (Härkävehmaankatu 8) 
klo 18.30. Toimintakertomus ja tilinpäätös kahvitarjoilun 
kera. Tule päättämään yhteisistä asioista. 

Su 13.3. 

 

LUMIKENKÄRETKI kokoontuminen Aleksis Kiven kadun 
P-paikalle klo 10.00. Autoilemme sopivan lumiseen maastoon 
kenkäilemään. Tiedustelut, opastus ja lumikenkien varaukset 
Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Su 20.3. 

 

LUMIKENKÄRETKI kokoontuminen Aleksis Kiven kadun 
P-paikalle klo 10.00. Autoilemme Kytäjälle kenkäilemään 
Piilolammin ympäristössä. Järjestäjän puolesta kuumaa 
kaakaota tai mehua nautitaan nuotiolla. Muuten omat eväät 
mukaan. Lumikenkävaraukset ja tiedustelut  
Petteri Lyytikäinen p. 040-6877647. 
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Ma 21.3. 

  

 
KUUTAMOHIIHTO USMIN ALUEELLE. Lähtö Sveitsin 
uimalan mäen alta, tenniskenttien kulmalta klo 19.00.     
Lähin parkkipaikka Hopeavuorentien P-paikka.  
Tiedustelut reitistä, varusteista ym. retken vetäjältä  
Kaarina Moisiolta, p. 050-5822460. 

Ti 29.3. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY on kävelyretki yhdessä sopivaan 
tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan 
parkkipaikalta klo 9.00.  
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

 

 

 

RUOKAHETKI LAAVULLA 
ERÄHENKINEN RETKIRUOKAPÄIVÄ, 
JOSSA TUTUSTUT  ERILAISIIN TAPOIHIN 
VALMISTAA RUOKAA LUONNOSSA.  

MAISTELLAAN  MM. SOTA-AJAN 
KORSURUOKAA JA LAPSILLE MAISTUU 
NUOTIOLLA ITSE PAISTETTU TIKKUPULLA.  

LATU-MIILUN LAAVU 

USMINTIE 303 

 LA 5.3.2016 KLO 10-15 
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HUHTIKUU 
Ti 12.4. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY on kävelyretki yhdessä 
sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö Kirjavantolpan 
Alepan parkkipaikalta klo 9.00.  
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

La 16.4. 

 

IKINIVEL RETKI NUKARINKOSKELLE  
Puolimatkan koulun kentän laidalta klo 12.00. 
Osanottomaksu, ennakkoilmoittautuminen  
Tarja Tauriainen, p. 040-5480502. 

La 16.4. 

 
 

PYÖRÄRETKI NUKARINKOSKELLE Aleksis Kiven 
kadun parkkipaikalta klo 11.00.  
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Ti 26.4. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY on kävelyretki yhdessä 
sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö Kirjavantolpan 
Alepan parkkipaikalta klo 9.00.  
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

La 30.4. 

 

VAPPUMELONTA lähtö Kalevilta, Nummenkärjentie 2 
klo 10.00. Evästä ja kuumaa juotavaa, sekä lämmintä 
vaatetusta reppuun. Osanottomaksu. Kanoottien varaukset 
ja tiedustelut Petteri Lyytikäinen, p. 040-6877647. 
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TOUKOKUU   
  
Ti 3.5.  

  

Rauhallinen IKINIVEL LUONTOKÄVELY Sveitsin  
puistossa. Lähtö klo 16.30 Sveitsin uimalan parkkipaikalta, 
Teerimäenkatu 6. Tiedustelut   
Tarja Tauriainen, p. 040-5480502.  

La 7.5.  

  

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

Su 8.5.  

  

Perinteinen ÄITIENPÄIVÄPATIKKA Usmin maastoihin 
kevään edistymistä seuraamaan. Matkalla nuotiokahvit 
nokipannusta, otathan mukin ja evästä reppuun.   
Lähtö Latu-Miilusta, Usmintie 303, klo 10.00, retken kesto   
n. 3 tuntia ja matkaakin tulee….   
Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.  

Ma 9.5.  

  

Rauhallinen IKINIVEL LUONTOKÄVELY Mäkivehkojalla.  
Lähtö klo 17.00 Teboilin pihasta, Kehäkuja 2.   
Tiedustelut Tarja Tauriainen, p. 040-5480502.   

Ti 10.5.  

  

TIISTAIN AAMUKÄVELY on kävelyretki yhdessä sopivaan  
tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan 
parkkipaikalta klo 9.00.   
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085.  

La 14.5.  

  

Suomen Ladun yhdessä pyöräillen -päivänä tutustutaan 
omaan lähiympäristöön pyöräillen oppaan opastuksella. 
Opastetulla kierroksella tutustumme mm. Veikkarin, Åvikin 
sekä Hyvinkäänkylän tienooseen. Lisäksi matkalla kuulet 
esim. kiehtovia tarinoita taiteiden Hyvinkäästä, sillä 
vierailemme Humala ja Krapula- taiteilijakotien pihapiirissä. 
Lähtö ortodoksikirkon P-paikalta, Kalevankadulta klo 12.00.  
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085.  

Su 15.5.  

  

MELONTAPÄIVÄ lähtö klo 9.00 Kalevilta,   
Nummenkärjentie 2. Kokopäiväretki, osanottomaksu.  
Kanoottien varaukset Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.  
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To 19.5.  

  

  
  
  
PYÖRÄ- JA PATIKKARETKI Riihimäen Riuttaan Ripaus- 
reitin alkulähteelle. Lähtö Aleksis Kiven kadun parkkipaikalta 
klo 16.30. Edestakainen pyöräilymatka n. 30 km. Perillä 
Riutassa mahdollisuus vaativaan 2,5 km mäkiseen patikointiin 
tai helppoon 1 km patikointiin. Riutan mäen päällä myös 
laavu, jossa voidaan evästellä. Voit tulla myös autokyydillä 
Riutan ulkoilumajan parkkipaikalle Kormuntien varteen klo 
18.30 ja lähteä siitä patikkaretkelle yhdessä pyörällä tulijoiden 
kanssa. Sopii myös Ikinivelihmisille.   
Tiedustelut Kaarina Moisio p. 040-5822460.  

La 21.5.  TALKOOT LATU-MIILUN MAJALLA siivotaan ympäristöä 
ja majaa klo 10.00 alkaen.   
Keittolounas tarjolla talkoolaisille.  

Ti 24.5.  

  

TIISTAIN AAMUKÄVELY on kävelyretki yhdessä sopivaan  
tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan 
parkkipaikalta klo 9.00.   
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085.  

La 28.5.  

  

HIRVIJÄRVEN YMPÄRIMELONTA melotaan kauniissa  
Hirvijärven maisemissa rauhalliseen tahtiin. Evästauko 
matkalla. Lähtö Kalevilta, Nummenkärjentie 2 klo 12.00. 
Sopii myös ensikertalaisille. Tiedustelut ja kanoottien 
varaukset Petteri Lyytikäinen, p. 040-6877647.   

  
SUOMI MELOO  
KEURUU – PADASJOKI 11.6. – 17.6.  

Hyvinkään Latu osallistuu jälleen joukkueella tähän vuosittaiseen 
kanoottitapahtumaan. Tule mukaan joukkueeseemme.                   
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Lauri Huhti, p. 050-3065095.  
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Hyvinkään Latu ry     KOKOUSKUTSU 
           Kevätkokous 
            
              
 
Sääntömääräinen kevätkokous 
Aika:  7.3.2016, klo 18.30 
Paikka: Sveitsin maja, Härkävehmaankatu 8, Hyvinkää 
 
Käsitellään sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat: toimintakertomus v. 2015 
ja tilinpäätös v. 2015. Muista yhdistyskokouksessa käsiteltävistä 
asioista on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kaksi 
(2) viikkoa ennen kokousta. 
 
Esityslista 
  

1 §  Kokouksen avaus 
 

2 §  Kokousvirkailijoiden valinta 
 

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

 
3 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
4 §  Toimintakertomus v. 2015 toiminnasta 
 
5  §  Tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto v. 2015 
 
6 §  Tilinpäätöksen vahvistaminen 
 
 7  § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja 

muille tilivelvollisille 
 
8 §  Muut kokoukselle esitetyt asiat 
    
9 § Kokouksen päättäminen 
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Naapuriyhdistysten leiritulilla  
 
Suomen Ladun paikallisyhdistykset ovat jakautuneet kahdeksaan 
latualueeseen. Espoon Latu kuuluu Uudenmaan Latualueeseen eli  
ULA:an. ULA:n yhteyshenkilönä toimiva Kari Järvinen valottaa      
ULA:n toimintaa.  

Mikä on Uudenmaan Latualueen eli ULA:n rooli?                   
Latualueen roolina on toimia yhdistyksiä tukevana ja aktivoivana 
verkostona. Lisäksi se kartoittaa yhdistysten koulutustarpeita ja tuo 
koulutusta yhdistysten saataville.  

Milloin ULA perustettiin?                                                        
Aluetoiminta alkoi vuonna 1970, jolloin perustettiin kaksi kokeilualuetta. 
1972 maa jaettiin 11 latualueeseen. Vuonna 1976 alueita yhdistettiin siten, 
että jäljelle jäi nykyiset kahdeksan latualuetta: Lappi, Oulu, Keski-Suomi, 
Lounais-Suomi, Häme, Savo-Karjala, Kymi-Vuoksi ja Uudenmaan 
latualue.  

Mitkä yhdistykset kuuluvat ULA:an?                                               
Uudenmaan latualueeseen kuuluu yli 40 yhdistystä. Uudellamaalla 
toimivien latuyhdistysten lisäksi myös kaikki valtakunnalliset yhdistykset 
kuten Kiilopään ystävät kuuluvat Uudenmaan latualueeseen.  

Millaisia tavoitteita ULA:lla on?                                                                              
Tavoitteena olisi saada aikaan latualueelle yhteisiä tapahtumia, 
kokoontumisia ”yhteisille leiritulille” sekä kehittää alueen yhteistoimintaa 
esim. ohjaajien ja vetäjien lainaamista toiseen yhdistykseen.  

Miten ULA:n toiminta näkyy tavalliselle rivijäsenelle päin? 
Perusajatuksena on, että jäsenet voivat osallistua myös muiden kuin oman 
latuyhdistyksenä toimintaan. Esimerkiksi espoolaiset ovat lämpimästi 
tervetulleita mukaan vaikkapa Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten 
latuyhdistyksen tapahtumiin. Tätä viestiä on tarkoitus viedä eteenpäin 
latualueen yhdistyksissä, jotta tulevaisuudessa meillä olisi entistäkin 
enemmän kiinnostavia ja hauskoja tapahtumia.  
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Onko yhteistyötä muiden alueyhdistysten kanssa?                         
Latualueiden yhteyshenkilöt tapaavat toisiaan muutamia kertoja vuodessa. 
Tapaamiset ovat oikein rakentavia ja antavat paljon uusia ideoita sekä 
toimivat vertaistukena.  

Miten usein ULA yhteyshenkilö valitaan?                                            
ULA:n yhteyshenkilö valitaan joka syksy latualueen syyskokouksessa.  

Millaisena olet kokenut ULA:ssa toimimisen?                                    
Uudenmaan latualueen yhteyshenkilönä toimimisen olen kokenut erittäin 
mielenkiintoiseksi ja mukavaksi toiminnaksi. Toimin ensimmäistä vuotta 
yhteyshenkilönä ja tuntuu että vasta nyt puolen vuoden jälkeen olen 
päässyt tähän hommaan kunnolla sisään. Olen innostunut tästä toiminnasta 
ja toivon, että pesti jatkuu.  

Mitä haaveita sinulla on ULA:n suhteen?                                          
Haaveissa ja ihan oikeissa suunnitelmissakin on saada aikaa Uudenmaan 
latualueelle yhteinen tapahtuma. Se voisi olla nimeltään vaikka 
”Kohtaamisia”.  

Haastattelija: Sofia Flygare  

Vastaaja: Kari Järvinen 
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AKUMAJALLA 5. – 12.9.2015 
 

Hyvinkään Latu tarjosi syyskuun alkupuolella retkiviikkoa halukkaille 
varsin upeissa maisemissa Akumajalla, joka sijaitsee Akujoen 
(Ahkojohka) mutkassa, eteläisessä Paistunturien erämaassa. Mukaan tällä 
kertaa saimme 12 innokasta retkeläistä. Matka alkoi Kiilopäältä lauantaina 
5.9. puolenpäivän aikaan. Pysähdyimme Ivalossa ostamaan vielä yhteisiä 
aamupalatarpeita sekä ruokailemaan. Poronkäristys löytyi usean retkeläisin 
lautaselta. Karigasniemellä pysähdyimme vielä poimimaan majan avaimet 
paikallisesta K-kaupasta. Akumajan parkkipaikka löytyi tienposkesta      
22 km Karigasniemeltä Utsjoen suuntaan. 

Purettuamme tavarat autoista lähdimme taivaltamaan kohti Akumajaa 
ajoittaisessa tihkusateessa. Majalle vievä kärrypolku oli 3,3 km pitkä, ja 
sen varteen mahtui yksi isompi puron ylitys ja pari pienempää. Näin 
saimme heti kokemusta, millaista varustusta oli päälle ja jalkaan laitettava 
viikon varrelle. Havaitsimme ainakin, että lenkkitossut eivät pitäneet vettä 
lainkaan. Järjestäjä oli etukäteen yrittänyt varoittaa retkeläisiä kantamasta 
kaikkia tavaroita heti ensimmäisellä kertaa majalle. Retkeläisten selässä ja 
käsissä tuntui kuitenkin kulkevan varsin huomattavia määriä tavaraa heti 
tuolla reissulla. Ilmeisen vaikeaa olikin siis tietää, mitä ensimmäiseksi 
voisi tarvita majalle saavuttuaan. 

Perille saavuttuamme löysimme paikat lukittuina ja kunnossa. Ilmeisesti 
maja oli ollut tyhjillään edeltävän viikon. Osa porukasta oli ollut mukana 
Akumajan edellisellä vierailulla 2012 ja yritti nyt vertailla kuistilta 
avautuvan ruskan määrää tuohon kertaan. Muistikuvat kertoivat, että 
maisema tuolloin oli lähtöpäivänä suurin piirtein yhtä hyvä kuin nyt jo 
saavuttaessa. Oltiinhan tällä kertaa reissussa viikkoa kahta myöhemmin 
kuin edellisellä kerralla. Osassa puista oli jo keltaista päällään, samoin 
joenvarsi punersi mukavasti retkeläisin silmään. Sillä välin kun osa 
porukasta lähti hakemaan autoilta seuraavaa erää, loppuosa jäi 
lämmittämään saunaa ja asettumaan taloksi. 
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Saunomisesta tulikin jokailtainen tapa koko retkiviikolle. Siellä oli 
mukava rentouttaa lihaksensa sekä pestä hiet ja pölyt päivän lenkin 
jälkeen. Pyrimme vuorottelemaan miesten ja naisten aloitusvuorolla, sillä 
ensimmäisellä vuorollahan etuna oli, ettei saunassa tarvinnut vielä 
viilentää lauteita kylmällä vedellä, kun taas jälkimmäisellä vuorolla saattoi 
vapaasti nauttia vielä niistä makeista jälkilöylyistäkin. Jos sitten saunan 
kuumuus koetteli liikaa retkeläisen kestävyyttä, oli mukava siirtyä 
jäähdyttelemään saunan terassille, tai käväistä jopa virkistäytymässä 
Akujoen raikkaassa vedessä. Innokkaimmat kävivät joessa jopa aamu-
uinnilla ahkerasti. Uinti tosin saunan mutkassa oli jokseenkin vaikeaa,   
sen verran matalaa joessa juuri tuolla kohtaa oli.  

Viikon aikana retkemme suuntautuivat Akumajan ja Akutunturin 
(Ahkovarrin) väliseen maastoon. Koska olimme majoittuneet joen varteen, 
sieltä piti aamuisin nousta ylös laajempia maisemia nähdäkseen. Tämä 
tapahtuikin käyttäen hyväksi tunturiylängöltä johtavia puronvarsia. 
Sellaisella reilun tunnin taivalluksella selvisimme yleensä lähelle puurajaa. 
Ja kun reitillemme osui avoin tunturipaljakka, ihailimme maisemia jo 
kauempaakin. Etelän suunnalla olimme tunnistavinamme Ailigaksen 
antenneineen, sekä Guivin itäisellä suunnalla. Keskiviikkona nousimme 
melkein koko joukolla Ahkovarrin laelle katsastamaan näkymiä kaikkiin 
ilmansuuntiin. Joku siellä jo tuumaili, millä suunnilla katse saattoi yltää 
Norjan puolen tuntureille. 

Sään suhteen olimme taas varsin onnekkaita. Vettä satoi tuon tuloillan 
jälkeen vain yhtenä iltana ja yönä. Auringonpaiste lisääntyi viikon 
kuluessa niin, että viimeisenä retkipäivänä, perjantaina, meitä hellikin 
päivänpaiste pilvettömältä taivaalta. Korkeimmillaan lämpötila aamuisin 
nousi kahteentoista asteeseen ja päivisin ehkä 15 – 16 asteeseen, mutta 
sitten taas perjantai-aamuna mittari näyttikin nollaa. Ja se ruskakin parani 
huomattavasti viikon mittaan. Retken yllätyksellisestä puolesta vastasivat 
majoitteemme jakaneet hiiret, jotka yö toisensa jälkeen tuntuivat löytävän 
uuden pähkinäpussin, mysli- tai näkkileipäpaketin nakerrettavakseen. 
Ongelmallista oli muistaa, minne kaikkialle rinkkaansa oli kyseisiä 
tuotteita pakannut. Hiirelle niiden löytäminen ei kuitenkaan tuottanut 
tuskaa. 
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Joukomme hajosi perjantaina, kun osa jo pakkasi rinkkansa ja lähti kohti 
kotia ja uusia seikkailuja. Jäljelle jääneet kävivät vielä ihailemassa 
Ahkovarrin näkymiä Bogejunnin rinteiltä. Lauantai-aamuna 
loppusiivouksen jälkeen suljimme paikat ja aloitimme kotimatkan ehkä 
hieman haikeilla mielin. Kenties vielä joskus palaamme tänne?           
Kuvat jutun liitteenä ovat retken satoa. Mutta jos haluat katsella viikon 
kuvia enemmän, löytyvät ne nettisuviltamme; 
www.hyvinkaanlatu.sportti.info. 
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Syyskokouksessa 3.11.2015 valittiin puheenjohtaja vuosille 2016-
2017 ja johtokunta vuodelle 2016. Hyvinkään Latu ry:n uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin Timo Tuomainen. Kalevi Kalliomäki jatkaa 
varapuheenjohtajana. Lauri Huhti valittiin sihteeriksi Seija Vuoren 
tilalle. Johtokunnasta jäi pois Tapani Lehto. Hänen tilalle valittiin 
uutena Petteri Lyytikäinen.  
 
JOHTOKUNTA v. 2016 
 
Timo Tuomainen Kirjavantolpankatu 2 A 6, 05830 Hyvinkää 
puheenjohtaja  040-5677085, timo.tuomainen@pp1.inet.fi 
kotisivut 
         
 
Kalevi Kalliomäki Nummenkärjentie 2, 05830 Hyvinkää   
varapuheenjohtaja  puh. 0400-138159, kalevi.kalliomaki@pp.inet.fi  
 
 
Jukka Eloranta Väinölänkatu 14-22 J, 05880 Hyvinkää 

puh. 050-0504124, jukka.eloranta1@gmail.com  
 
Lauri Huhti Metsonkuja 12, 05860 Hyvinkää  
sihteeri puh. 050-3065095, lauri.huhti@pp1.inet.fi 
Tiedottaja              
 
Petteri Lyytikäinen Metsäkuja 2 s, 05460 Hyvinkää 
  puh. 040 6877647, petteri.lyytikainen@gmail.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  
  puh. 040-5677086, seija.vuori2@pp.inet.fi 
 
Liisa Vuorio Pikkukalliontie 1, 05620 Hyvinkää  
jäsensihteeri puh.  040-7253276, mlvuorio@gmail.com 
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Varajäsenet: 
 
Merja Lastuvuori Kainonkuja 3 A 1, 05840 Hyvinkää  

puh. 040-5877461 , merja.lastuvuori@gmail.com  
 

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

 
Rahastonhoitaja:  
 
Eeva-Liisa Vanhatalo eevikselle@hotmail.com 
 
 
TOIMIKUNNAT V. 2016: 

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

 
Retkitoimikunta: kokoonkutsuja Kalevi Kalliomäki. 
Jäsenet: Inari Arjas, Lauri Huhti, Kalevi Kalliomäki, Petteri 
Lyytikäinen, Kaarina Moisio, Tarja Tauriainen, Timo Tuomainen  
ja Seija Vuori. 
Vanhusten ulkoiluttaminen, Inari Arjas 
Ikinivel-ryhmä, Tarja Tauriainen 

 
Majan kanttiiniyhdyshenkilö: Liisa Seppo. 

 
 
Toiminnan tarkastajina ovat: Klaus Sivén ja Raija Koskinen. Heidän 
henkilökohtaisina varoina ovat Mauno Manninen ja Hannele Sanna. 
 
 
 
   




