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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 8.12.2016 mennessä.   

Käy katselemassa latuinfoa myös Hyvinkään Ladun nettiosoitteessa 

www.hyvinkaanlatu.sportti.info.   

          

           

  

http://www.hyvinkaanlatu.sportti.info/
http://www.hyvinkaanlatu.sportti.info/
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Puheenjohtajalta 

Ensimmäisen puheenjohtajuusvuoteni puolikas alkaa olla 
takanapäin. Monenlaiseen tekemiseen on tänä aikana pitänyt 
tarttua ja uusiakin asioita on pitänyt opetella.  Onneksi 
tukenani on ollut aikaisempi puheenjohtaja sekä yhdistyksemme 
johtokunta. Lisäksi taloudenhoitajaltamme saamiani lukuisia neuvoja 
arvostan todella suuresti. Kiitos tästä! 
 
Kulunut talvi alkoi tammikuun pakkasilla, jotka jäädyttivät seutukunnan 
järvien jäät mukavaan kuntoon. Kytäjärvelle saatiin muutaman viikon 
ajaksi mainio retkiluistelurata. Kävin siellä itsekin testaamassa 
luistelutaitojani muutaman kerran. Myös Sääksiin jäälle kunnostettiin 
vastaava baana. Toivottavasti sellaiset nähdään myös tulevina talvina, 
sillä retkiluistelu näyttäisi kiinnostavan ihmisiä. Muutama alkuvuoteen 
suunniteltu hiihtoretki jouduttiin muuttamaan kävelyksi, kunnes 
tammikuun loppupuolella päästiin luonnonladuille. Perttulan pallokentän 
tekolumiladun ansiosta saatoimme toteuttaa valtakunnallisen Yhdessä 
Hiihtäen tapahtuman Hyvinkäällä. Pystytimme ilman ennakkovalmisteluja 
mehupisteen Perttulan kentän reunaan, kun suunnitellun retkihiihdon 
toteuttaminen osoittautui mahdottomaksi. Mehupiste veti väkeä ja 
tunsimme onnistumisen iloa, kun emme jääneet voivottelemaan sormi 
suussa olosuhteita. Helmikuun puolivälissä Usmin lenkille saatiin myös 
latukoneen tekemä latu ja kulunut talvi olikin hiukan edellisvuosia 
parempi lumitalvi. Maaliskuussa järjesti uusi retkivetäjämme Petteri 
Lyytikäinen retkiruokatapahtuman Latu-Miilun laavulle. Mielenkiintoinen 
ja erilainen aihe herätti runsaasti kiinnostusta. Vastaava tapahtuma löytyy 
taas retkikalenteristamme syyskesällä, joten tuolloin kannattaa pistäytyä 
Usmissa laavullamme.  
 
Hyvinkäänkin ympäristössä liikkuvat ovat varmaan havainneet 
leveärenkaisilla maastopyörillä ajelevia ulkoilijoita. Läskipyörä on uusi 
väline liikkumiseen poluilla ja metsissä. Leveä rengas kantaa hyvin 
pehmeässäkin maastossa, jopa lumessa, eikä verrattuna tavalliseen 
maastopyörään jätä kummoista jälkeä maahan. No, välineurheiluahan 
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pyöräily tietenkin on ja läskipyörän hankintahinta näyttäisi olevan varsin 
korkea, joten nähtäväksi jää, kuinka moni sen tulevaisuudessa hankkii. 
Sen verran olen itse läskipyörää kokeillut, että voin toki suositella 
vaikkapa vuokraamaan tai lainaamaan sellaisen esimerkiksi päiväretkeä 
varten, jos tiedätte sen jossakin olevan mahdollista. Ikävä kyllä, 
Hyvinkäällä polkupyörävuokraamoa ei ole, eikä liene muutakaan tahoa, 
josta moisen pelin voisi saada lainaksi. Muistettava tietenkin on, että 
millään pyörällä ei sentään mihin tahansa pidä mennä ajelemaan, 
esimerkiksi Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueelle. 
 
Sveitsinpuiston alue on kokonaisuudessaan vajaan 300 hehtaarin 
laajuinen ja tästä noin kolmasosa on luonnonsuojelualuetta. 
Luonnonsuojelualueelle, joka on kaupungin omistama, sijoittuu arvokas ja 
valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva osa. Hyvinkään 
kaupunki on juuri laatinut uuden Sveitsinpuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Puiston käytön osalta suunnittelun tavoitteena on 
ollut mm. siirtää luonnonsuojelualueelta sitä vaarantavat 
virkistystoiminnot alueen ulkopuolelle. Lisäksi on koettu ongelmalliseksi 
eri liikuntamuotojen eriarvoisuus talvisaikaan. Näiden seikkojen vuoksi 
suunnitelmassa muutetaankin ulkoilureittejä jonkin verran. 
Tulevaisuudessa latureittejä on vähemmän, mutta niiden laatu pyritään 
saamaan nykyisiä paremmaksi. Pyöräilylle on tulossa 
talvikunnossapidettävä reitti puiston läpi ja useita kesäreittejä. 
Kävelijöiden käyttöön jäävät myös talvisin entiset 2 ja 4 kilometrin lenkit 
sekä muut kävelylle osoitetut reitit, joille käyttäjät voivat itse tallata 
polkunsa. Kävelyreiteille ei ole suunnitteilla nykyistä laajempaa 
talvikunnossapitoa. Ulkoilureittien opastus uusitaan uuden suunnitelman 
mukaiseksi. Suunnitelmasta käytäntöön ottaa aikansa ja vaatii tietenkin 
hyväksymisen ja rahoituksen. Valmista saattaisi tulla muutaman vuoden 
kuluttua.  
 
Sveitsinpuiston reunaan, entisen hyppyrimäen paikkeille valmistui 
keväällä seikkailupuisto. Yrittäjävetoisessa seikkailupuistossa on 
kymmenen erilaista, vaijereilla puihin kiinnitettyä, seikkailurataa.  
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Radat sijaitsevat maanpinnasta jopa 12 metrin korkeudessa, joten 
seikkailumieltä ja oravamaista ketteryyttä tarvitaan niiden ylittämiseen. 
Lisäksi seikkailupuiston vaijeriliukumäki yltää Sveitsin lukon yli. 
Edestakainen liuku korkeuksissa on taatusti sykähdyttävä kokemus. 
Kiipeily huojuvalla alustalla esteitä ylittäen on epäilemättä tehokasta 
kuntoliikuntaa ja varmasti myös hauskaa toimintaa lapsiperheille sekä 
esimerkiksi työporukoille. Myös hotellitoiminnan henkiinherättäminen 
entisessä Rantasipi-hotellissa sekä mahdollinen asuntorakentaminen 
Härkävehmaan koulun ja -kentän paikkeille ovat vireillä. 
Rakentamishankkeet ovat herättäneet huolestumista kaupungin 
asukkaissa. Sveitsinpuisto on Hyvinkään tärkein ulkoilu- ja virkistysalue ja 
toivottavasti saamme sen sellaisena pitää. 
 
Hyvinkään Ladun uudesta retkikalenterista löydät monta mukavaa retkeä 
loppuvuodelle. Mukana on lukuisia matalan kynnyksen retkiä, joihin on 
helppo osallistua. Osallistuminen retkille ei yleensä maksa mitään. 
Poikkeuksena ovat kuljetusta vaativat retket, jolloin kimppakyydistä 
peritään maksu. Uutena juttuna kokeilemme kahta kansainvälistä retkeä, 
joilla opastus on saatavilla myös useammalla vieraalla kielellä. Ajatuksena 
on tutustuttaa Hyvinkäällä asuvia, työssäkäyviä tai opiskelevia 
ulkomaalaisia upeaan kotiseutuumme.  
 
Hyvää alkanutta kesää!  
 
Timo Tuomainen 
 

  
 
Viihtyisä lounaskahvila Hyvinkäällä 
Corner Cafe Oy | Kauppalankatu 2, 05800 HYVINKÄÄ | p. 040 554 6030 
AVOINNA ma-pe klo 7-18 | La klo 9-17 | su suljettu  
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Tapahtumaseloste Vappumelonnasta 30.4. 

Vappuaaton aamu oli puolipilvinen ja lämmintä noin 11 astetta, joten sää 

oli suosiollinen vappumelojille. Suuntasimme puoli kymmenen aikaan 

Kalevin tontille, jossa jo ensimmäinen innokas meloja odottelikin. 

Kaluston lastaus aloiteltiin ja lisää osallistujia alkoi saapua. Kärryyn 

lastattiin koko Ladun oma kalusto sekä yksi lainakanootti Hyvinkään 

melojilta. Matkaan päästiin lähtemään vartin yli 10 kolmentoista melojan 

voimin.  

Auton nokat suunnattiin Hämeenlinnan suuntaan vanhaa kolmostietä 

Hyvikkälänjoen veneenlaskupaikalle. Kalusto purettiin ja välineet jaettiin 

melojille. Mukana oli kokeneita sekä aloittelevia melojia. Kaikki saatiin 

turvallisesti vesille ja matka alkoi kohti Kernaalanjärveä. Kernaalanjärvellä 

tehtiin pieniä muutoksia venekuntiin.  

Matka jatkui kohti Räikälänjokea, joka mutkitteli kohti Kuotolanjärveä. 

Vettä oli paljon ja hyvin pystyi melomaan. Luonto ei ihan vielä ollut 

herännyt eloon vihreydellään, mutta linnut olivat jo pesimäpuuhissa. 

Hanhi oli löytänyt pesäpaikan pieneltä saarelta matkan varrella.  

Kuotolanjärvelle saavuttuamme kurvasimme Janakkalan seurankunnan 

leirikeskuksen rantaan. Siellä pidettiin evästauko ja vapun kunniaksi oli 

tietysti simaa ja munkkeja. Evästaukoa säesti kaulushaikara, jonka 

erikoista lauluääntä saimme kuunnella.  

Tankkauksen jälkeen pakkasimme tavarat jälleen kyytiin ja paluumatka 

alkoi samaa reittiä takaisinpäin. Loppumatkasta pieni sadepilvi antoi 

muutaman pisaran vettä, mutta kuivina päästiin kuitenkin jokainen 

takaisin rantaan. Kalusto lastattiin kärryyn ja ajeltiin takaisin Kalevin 

pihaan. Vapun viettoa jatkamaan lähti tyytyväinen joukko iloisia melojia. 

Retki oli onnistunut ja tästähän voisi tulla kiva perinne.  

 

Petteri 
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OTE TOIMINTAKERTOMUKSESTA            

KAUDELLA 1.1. – 31.12.2015 

 

Hyvinkään Latu ry:n 63:s toimintavuosi. Hyvinkään Ladun alkuperäisenä 

toiminta-ajatuksena on hankkia tutkittua kuntoliikuntatietoa ja sitä jakaen 

tekemällä tunnetuksi ympärivuotisen liikunnan harjoittamisen merkitystä 

ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle sekä hankkimalla ja jakamalla 

hiihdon, retkeilyn ja muun kunto- ja virkistysliikunnan käytännöllistä 

tietoutta sekä edistämällä ulkoilukulttuuria, ulkoilun hyviä tapoja ja 

luonnonsuojelua. 

Toimikauden lopussa 31.12.2015 yhdistyksen jäsenmäärä oli 555, joista 

perheenjäseniä 103 jäsentä. Uusia jäseniä on tullut 33. Ero myönnettiin    

42 jäsenelle. 

Yhdistyksen talous ja maksuvalmius ovat hyviä. Toimintaa on rahoitettu 

jäsenmaksuilla, kanttiinituloilla ja pienimuotoisilla viherpalveluilla 

(yrityksille järjestettyä toimintaa). Kanttiinitulojen vähyys näkyy tulojen 

vähennyksenä. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 199,62 €. Talous pysyi 

samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. 

LATU-MIILUN majan kanttiiniyhdyshenkilö Liisa Seppo on hoitanut 

kanttiinivaraukset. Varatut vuorot ovat nähtävillä netissä.  Kalevi 

Kalliomäki on hankkinut kanttiiniin tarvikkeet Hyyppärän kartanon kautta 

ja Prismasta sekä pullat Laineen kotileipomosta.  Lintujen talviruokinta 

aloitettiin joulukuussa ja sitä jatkettiin kevääseen asti. Talkoissa maja 

siivottiin sisältä ja pihat haravoitiin. Syksyllä kaadettiin joitakin puita ja 

tehtiin takan lämmityspuita. Saimme paljon tehtyä raskaita hommia. 

Hyvän tuulisia talkoolaisia oli kiitettävästi mukana. Kaarinan tekemä 

hernekeittokin riitti kaikille.  Siistimistalkoita oli keväällä ja syksyllä, joihin 

osallistui yhteensä 27 talkoolaista.  Otsonaattori oli vuorokauden majalla 

poistamassa tunkkaista ilmaa. Usmintien tiekokoukseen ja Usmin alueen 

louhoshakkeen katselmukseen osallistui Jukka Eloranta.  
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Ladun-maja oli auki hiihtokaudella 24.1. – 8.3.2015 yhteensä 20 kertaa. 

Toimintakauden aikana Ladun majalla kävijöitä oli yhteensä 1172. Lisäystä 

edelliseen vuoteen oli 632 henkilöä. Kanttiinipäivystäjien 70 € lahjakortin 

voitti Lauri Huhti. 

Ikiliikkujat-ulkoilutapahtuman yhdeksäs toimintavuosi. Ulkoilutapahtumat 

ovat vakiinnuttaneet paikkansa Hyvinkään Ladun toiminnassa. 

Vapaaehtoiset ulkoilukaverit, joita on toistakymmentä, käyvät 

ulkoilemassa kerran kuukaudessa vuorotellen kahdessa eri palvelutalossa 

(= Mäntykoto ja Veteraanitalo) sekä kolmessa eri vanhainkodissa 

(=Kaunisto, Sahanmäki ja Paavola). Ulkoilijoita oli vuoden aikana 93 

osallistujaa ja vapaaehtoisia ulkoilukavereita osallistui eri 

ulkoilutapahtumiin 4 – 11 henkilöä per tapahtuma, tapahtumissa oli 

yhteensä 182 osallistujaa. Koordinaattorina on toiminut Inari Arjas. 

Hyvinkään ladun toimikausi 1.1.2015 – 31.12.2015 on toteutunut 

toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintaan on kuulunut erilaisia 

ulkoilu- ja jäsentapahtumia sekä Lapin matkoja. Tiedotustoimintaa on 

kehitetty parantamalla Latu-Miilu lehteä ja kotisivuja. Hyvinkään Latu on 

aktiivisesti edistänyt Suomen Ladun toiminta-ajatusta yhdessä 

liikkumisesta ja järjestänyt yhdessä pyöräillen tapahtuman ja Yön yli 

retken. Kalevin sanojen mukaan Hyvinkään ladun tavoitteena on ollut: 

“Toimia hiihdon ja muun luonnossa tapahtuvan kuntoliikunnan 

saattamiseksi kansalaistavaksi.”    

 

Hyvinkään Ladun vuoden 2015 koko toimintakertomus on luettavissa 

nettiosoitteessa: http://www.suomenlatu.org/kortit/hyvinkaanlatu. 
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RETKIKALENTERI 

Kesä-joulukuu 2016 

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 

IKILIIKKUJAT   

Ikiliikkujat on vanhusten ulkoilutoimintaa. Ulkoilemme 
yhdessä vanhusten kanssa Mäntykodossa, Kaunistossa ja 
Veteraanitalossa. Tule ulkoilukaveriksi!  
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:  
Inari Arjas, p. 040-7789201, email pianolakka@hotmail.com 
Veteraanitalo 4. kesäkuuta klo 13 
Mäntykoto, uusi puoli 16. heinäkuuta klo 10 
Kaunisto 6. elokuuta klo 10 
Mäntykoto 17. syyskuuta klo 10 
Veteraanitalo 8. lokakuuta klo 13 
Mäntykoto, uusi puoli 19. marraskuuta klo 10.30  
Kaunisto 3. joulukuuta klo 10 

 

http://www.hyvinkaanlatu.sportti.info/


11 

 

KESÄKUU 
La 4.6. IKILIIKKUJAT Veteraanitalo klo 13.00. 
Su 5.6. MAAILMAN YMPÄRISTÖPÄIVÄNÄ suosittelemme 

retkeksi Hyvinkään Ympäristönsuojeluyhdistyksen 
(Hyysy) opastettua retkeä Usmin- Vantaanniemen 
kallioille, johon on suunnitteilla louhos. Lähtö 3 teiden 
siltojen (Siitosen sillat) alla olevien ulkoiluteiden 
risteyksestä, Vantaanjoen varrelta klo 10.00.  
Maastopatikka, kesto noin 2 tuntia,  
oppaina Yrjö Ala-Paavola ja Jouko Partanen. 

Ti 7.6. 

 

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

11 – 17.6. SUOMI MELOO 2016 Keuruu - Padasjoki 
To 16.6. 

 

SAUNARETKI INVALIDIEN MAJALLE USMIIN Lähtö 
kimppakyydein klo 17.00 Puolimatkan koulun kentän 
laidalta, pyörillä voi myös mennä.   
Sauna ja kahvimaksu yhteensä 7 euroa/henkilö.  
Omia makkaroita voi grillata.  
Tiedustelut Seija Vuori p. 0405677086. 

Su 19.6. LUONNONKUKKIEN PÄIVÄNÄ suosittelemme retkeksi 
Hyysyn kasviretkeä Sveitsin puistoon.  
Lähtö Sveitsin Majan (Härkävehmaankatu 8) edestä klo 
10.00. Maastopatikka, kesto noin 2 tuntia,  
oppaina Yrjö Ala-Paavola ja Arto Rantanen. 

Ma 20.6. 

 

Pyöräretki Riihimäelle Rodo-metsään. Käymme 
katsomassa, vieläkö Rodot kukkivat Uhkolansuon 
metsikössä. Matka noin 30 km ja kesto noin 3 tuntia. 
Pidämme taukoa Uhkolan kioskilla. Lähdemme 
Hitsaajat-patsaalta klo 17.00. Palaamme noin klo 20. 
Tiedustelut Kaarina Moisio, puh.050-5822460. 
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HEINÄKUU 

Su 16.7. IKILIIKKUJAT Mäntykoto, uusi puoli klo 10.00. 
Su 24.7. 

 

MELONTAPÄIVÄ, paikka avoin, lähtö klo 8.00, 
Nummenkärjentie 2. Kokopäiväretki, osanottomaksu. 
Kanoottien varaukset ja ilmoittautuminen  
Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

30 - 31.7. 

 

VIIKONLOPUN MELONTARETKI, lähtö la klo 8.00 Kalevilta, 
Nummenkärjentie 2. Paikka avoin, yövymme melonnan 
lomassa, joten teltta, makuupussi ym. tarvittavat varusteet 
matkaan, eväitä ja juotavaa unohtamatta. Paluu sunnuntai 
iltana Hyvinkäälle, osanottomaksu. 
Kanoottien varaukset, ilmoittautuminen ja tiedustelut  
Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

 

ELOKUU 
La 6.8.  IKILIIKKUJAT Kaunisto 10.00. 
Ti 9.8. 

 

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

13 - 14.8. 

 

KANSALLISPUISTORETKI. Yönyli retki Saaristomeren 
kansallispuistoon Örön saarelle. Örön linnakesaari kuuluu 
Saaristomeren kansallispuistoon ja saarella sijaitsee 
maksuton telttailualue. Telttailualueella on ulkokäymälä ja 
ruokailukatos. Kertakäyttögrillit ja muu avotulen teko 
saarella on kiellettyä. Saaressa on mahdollisuus majoittua 
”herroiksi” katso tarkemmin: 
http://visitörö.fi/index.php/majoitus/majoitus .  
Majoitus pitää varata itse. Saarella on ryhmälle varattu 
opastus asiantuntevan paikallisoppaan toimesta.   
Lähtö kimppakyydein la 13.8. Aleksis Kiven kadun 
parkkipaikalta klo 9.00. Vuorovene lähtee Käsnäsistä  
klo 12.30 (24 Euro m/p). Paluu Hyvinkäälle  

http://visitörö.fi/index.php/majoitus/majoitus
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sunnuntaina 14.8. noin klo 19.00.  
Tiedustelut ja ilmoittautuminen matkalle:  
Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

Su 21.8. 

 

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

Ma 22.8. 

 

Pyörä-/uintiretki Usmiin. Lähtö klo 17.00 Aleksis Kiven 
kadun parkkipaikalta. Matka noin 12 km.  
Uimapuku lisävarusteineen sekä eväät ja juoma mukaan.  
Retki soveltuu myös Ikinivel-ihmisille.  
Tiedustelut Kaarina Moisio, puh. 050-5822460. 

Ti 23.8. 

 

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

27 - 28.8. 

 

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 
La 3.9. 

 

SIENIRETKI USMIIN Lähdemme sienikorin kanssa retkelle 
Usmin maastoon. Metsästä saattaa löytyä tatteja, 
kantarelleja ja muita sieniä. Sienisaalis ei ole kuitenkaan 
tärkein juttu, vaan itse retki. Opastus retkellä myös 
englanniksi.  
Lähtö Rautatieasemalta kimppakyydein klo 12.15. 
MUSHROOM PICKING IN USMI WILDERNESS.  
An excursion in the forests surrounding the Usmi pond; 
looking for wild mushrooms such as chantarelles, horn 
chantarelles and other sorts of edible mushrooms. Duration  
2 hours including breaks at Karhulampi (lakeside), 
transportation and water/juice are provided. Start on 
Saturday 3rd September 2016 at 12.15 pm, transportation 
from Hyvinkää Railway station. Host Hyvinkään Latu/ 
Hyvinkää Hike & Track Association. Contact for registration 
+358 50 5852186 Ms. Hilkka Aro.  
Tiedustelut ja ilmoittautuminen retkelle  
Hilkka Aro p. 050-5852186. 

Su 4.9. 

 

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

Ti 6.9. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY.   
Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen.  
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00.  
Tiedustelut Hilkka Aro, p. 050-5852186. 

La 10.9. RETKIRUOKAA LUONNOSSA                                     
Latu- Miilun laavulla tehdään ruokaa luonnon antimista. 
Tapahtuma klo 10-15 non-stoppina. 
Tiedustelut Petteri Lyytikäinen, p. 040-6877647. 

Ke 14.9. 

 

RAUHALLINEN IKINIVEL LUONTOKÄVELY.  
Lähtö klo 10.00 Kehäkujan Teboililta. Säänmukainen 
varustus. Tiedustelut Tarja Tauriainen, p. 050-5252123. 

La 17.9. IKILIIKKUJAT Mäntykoto 10.00. 
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17 – 18.9. YÖN YLI LUONNOSSA telttaillen Latu- Miilun ympäristössä. 
Tapahtuma pariskunnille alkaa lauantaina    klo 10.00 ja 
päättyy sunnuntaina noin klo 12.00. Kokoontuminen Latu-
Miilun majalla Usmintie 303. Tiedustelut ja ilmoittautumiset  
Petteri Lyytikäinen, p. 040-6877647. 

Ti 20.9. 

 

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

Su 25.9. PORONPOLKU Lopella.  
Lähtö Riihisalosta, Rautakoskentie 421, klo 9.00. 
Tarkemmat tiedot www.poronpolku.fi. 

 

 

LOKAKUU 
La 1.10. 

 

RETKI HOPEAVUORELLE Retki Usmissa Hopeavuoren 
kaivokselle.  Retkellä opastus myös englanniksi.  Lähtö 
Rautatieasemalta kimppakyydein klo 11.15.  
A WALK TO AN OLD SILVER MINE MOUNTAIN. Come and 
enjoy the stories of the founding of the mine in Hyvinkää 
Mountain area. Hear about its history and just wonder at 
the nice scenery. The ore deposit was discovered in the 
1500’s. The mine known as Hyvinkää Mountain later better 
known as Silver Mountain was functioning only three years 
first. It had already then a smelting furnace and a forge. 
When King of Sweden Gustav II Adolph had visited Finland 
the mine was reopened in the year 1616. A funny detail was 
told: Gustav´s snacks: full carcasses of beef and pork were 
stolen in Hyvinkää. Copper and pyrite were the main ores to 
be found there. There is no evidence of iron or silver from 
that mine. Duration 2,5 to 3 hours. Transportation from 
Hyvinkää Railway station on Saturday 1st October at 11.15 
am. Water/juice service.  
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Host Hyvinkään Latu, Hyvinkää Hike & Track Association. 
Contact for registration +358 50 5852186 Ms. Hilkka Aro. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen retkelle  
Hilkka Aro p. 050-5852186. 

Su 2.10. RIIHIPOLKU tapahtuman järjestää Riihilatu Riihimäellä, 
tarkista tiedot Aamupostin sivuilta tai www.riihilatu.fi. 

 
TIISTAIN AAMUKÄVELY.   
Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen.  
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00. 
Tiedustelut Hilkka Aro, p. 050-5852186. 

La 8.10. IKILIIKKUJAT Veteraanitalo 13.00. 
La 8.10. TALKOOT LATU-MIILUSSA klo 10 alkaen.  

Sisä- ja ulkotilojen siistimistä. Talkooruokailu.  
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

Su 9.10. 

 

Perinteinen MIILUN PATIKKA Usmin maastossa. Lähtö klo 
10.00 Latu-Miilusta, Usmintie 303. Kesto n. 4 tuntia. Evästä 
ja juotavaa reppuun, makkaranpaistomahdollisuus 
evästauolla. Tervetuloa tutustumaan Usmin maastoihin, 
reitti osin polutontakin maastoa, n. 10 lammen kautta. 
Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159.  

Ti 18.10. 

 

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

La 15.10. 

 

IKINIVEL RETKI PETKELSUOLLE  
Lähtö klo 10.00 Puolimatkan koulun pihasta, 
kimppakyydein. Kesto noin 3 tuntia.  
Tiedustelut ja ennakkoilmoittautuminen  
Tarja Tauriainen, p. 050-5252123. 

Su 30.10. 

 

SAUVAKÄVELYÄ Sonninmäen maastossa.  
Lähtö Puolimatkan koulun kentän reunasta klo 12.00. 
Opastusta sauvakävelytekniikasta, jonka päätteeksi 
kierretään sopiva lenkki.  
Tiedustelut Petteri Lyytikäinen, p. 040-6877647. 
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Retkiruokaa luonnon antimista 

 

Syksyn retkiruokapäivän teemana ovat luonnon antimet. 

Ruuanlaitossa hyödynnetään mm. villiyrttejä, sieniä ja marjoja.  

Tervetuloa maistelemaan!                              

La 10.9 klo 10-15 Latu-Miilun laavu         

Usmintie 303    

     

 

 

Yön yli telttaillen- tapahtuma pariskunnille 

 

Irtiotto arjen keskellä tekee ihmeitä ja luonnon keskellä pääset 

rauhoittumaan.  

Lähde nauttimaan ja tutustumaan retkeilyyn rennossa seurassa. 

Ohjelmassa mm. lyhyt patikkaretki, ruuanlaittoa laavulla, tietovisaa, 

erätaitojen opettelua.  

Kokoontuminen lauantaina 17.9. klo 10.00 Latu-Miilussa. 

Osallistujamäärä: max 10 pariskuntaa.  

Tarkempi ohjelma osallistujille sähköpostitse tai kirjeitse viikkoa ennen 

tapahtumaa. 
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Aamukävely 29.3. 

Ylös, ulos ja lenkille! 

Tiistain aamukävelyt alkoivat talvitauon jälkeen. Ensimmäiselle 

kävelyretkelle lähti vain kolme aamuvirkkua. Liekö niin, että väkeä vaivaa 

Pääsiäisväsymys tai kesäaikaan siirtymisen jälkeinen jet lag. 

Olin kylläkin varautunut tuohon jälkimmäiseen suunnittelemalla reitin 

asianmukaisesti. Tiedetään, että ihmisen elimistön sisäisen kellon 

vuorokausi on hieman pitempi kuin 24 tuntia, minkä takia ihmisten on 

helpompi matkustaa länteen kuin itään. Siksi lähdimmekin Alepan 

parkkipaikalta länttä kohti, tavoitteena Kittelänkoski ja Hyvinkäänkylä. 

Auringonvalo ja liikunta ovat parhaita jet lagin hoitokeinoja. Paras ja 

halvin keino vähentää aikaerorasitusta on sisäisen kellon tahdistaminen 

auringonvalolla. Aurinko paistoikin aamulla leveästi, vaikka autoliikenteen 

nostattama katupöly hiukan sen tehoa haittasikin. Voimakkaat tummat 

aurinkolasit huonontavat auringonvalon tahdistavaa vaikutusta, mutta 

onneksi aurinkolasein oli varustautunut ainoastaan yksi ulkoilija, Veikko. 

Astelimme reippain mielin kohti Vantaanjoen kuohuvaa rantaa ja kosken 

ylittävää siltaa, haaveenamme nähdä virrassa uiskentelevia uljaita 

kansallislintujamme, joutsenia. Johtuiko pitkien pyhien jälkeen alkaneesta 

arjesta, varsinaisia joutsenia ei Kittelässä nähty, vaan saimme tyytyä 

ihailemaan ns. talousjoutsenia. Pienempiä ovat ja rääkyvät ilkeästi, mutta 

valkoisia vesilintuja kuitenkin. Jatkoimme matkaa kohti Hyvinkäänkylää ja 

havaitsimme useita rusakkojäniksiä ilakoimassa metsän reunassa. Mikä lie 

ollut Jussilla mielessä? Kitteläntietä risteää Peltolantie, jonne päätimme 

yksissä tuumin kääntyä. Lampsimme kohti Alikylän pumppaamoa samalla 

ihaillen peltoaukeita tien molemmilla puolin. Teimme havaintoja 

muuttolinnuista ja onnistuimme bongaamaan mm. kaksi töyhtöhyyppää. 

Töyhtöhyyppähän on ruotsiksi tofsvipa ja saksasi kiebitz. Töyhtö vipattaa 

ja lintu kieppuu, siitähän tuon tunnistaa. No, Alikylässä tie päättyy 

Vantaanrantaan, eikä siltaa ole. Palailimme Jalavan talon kulmille 

Hyvinkäänkylään. Ylitimme vielä Uudenmaankadun ja kävelimme 
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Tuomentien kautta Sonninmäen metsään. Metsässä on näköjään lunta 

vielä yllin kyllin, mutta kahlasimme Kruununsonnin sillalle ja 

pudottauduimme sieltä alas Uudenmaankadun varteen. Lenkki oli tehty 

puolessatoista tunnissa! Aamulenkki kääntää kehon ja mielen tehokkaasti 

paikalliseen aikaan. Muutama tunti ennen nukkumaanmenoa kannattaa 

sen sijaan välttää kovaa fyysistä rasitusta sen piristävän vaikutuksen 

vuoksi.  

MARRASKUU 
 

Ti 1.11. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY.   
Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen.  
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00. 
Tiedustelut Hilkka Aro, p. 050-5852186. 

Ma 7.11. SYYSKOKOUS Sveitsin majalla,  
Härkävehmaankatu 8 klo 18.30. Talousarvion sekä 
toimintasuunnitelman käsittely, johtokunnan sekä 
toimikuntien valinnat. Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa vaikuttamaan! 

Su 13.11. 

 

ISÄNPÄIVÄN PATIKKA Usmin maastossa. Lähtö  
klo 10.00 Latu-Miilusta, Usmintie 303. Kesto noin 3 tuntia. 
Reitti osin polutontakin maastoa, matkalla nuotiotauko 
nokipannukahvein, evästä ja muki reppuun.  
Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Ti 15.11. 

 

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

La 19.11. IKILIIKKUJAT MÄNTYKOTO, uusi puoli 10.30.          
Ti 29.11. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY.   
Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen.  
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00. 
Tiedustelut Hilkka Aro, p. 050-5852186. 
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JOULUKUU 
 

To 1.12. PIKKUJOULUT LATU-MIILUSSA 
Klo 18.00 tarjolla joulupuuroa ja kahvia.  
Pieni mahdollisuus nähdä pukkiakin lumitilanteesta 
riippuen. Ota siis pieni lahjapaketti mukaan tuttuun tapaan.  
Myös omaa ohjelmaa voi esittää. Tervetuloa! 

La 3.12. IKILIIKKUJAT KAUNISTO 10.00.  
Su 11.12. 

 

JOULUSTRESSIN POISTOPATIKKA Usmin maastoon. Lähtö 
Hyyppäräntien P-paikan infotaululta, hevostallien kohdalta 
klo 10.00. Ota irtiotto joulukiireestä ja lähde 
maastopatikalle metsän siimekseen. Tauko  
Latu-Miilun majalla. Maastopatikka, kesto noin 3 tuntia. 
Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.  

Ti 13.12. 

 

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

Ti 27.12. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY.   
Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen.  
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00. 
Tiedustelut Hilkka Aro, p. 050-5852186. 

 

  

  

IKINIVEL 
 

Ikinivelpiiri on Hyvinkään Ladun toimintaa, joka on erityisesti suunnattu 
Hyvinkään Ladun retkillähän pyrimme yleensä pitämään kaikille sopivaa, 
keskimääräistä vauhtia, joka saattaa joistakin osanottajista tuntua liian 
hiljaiselta ja toisista taas liian nopealta nivelvaivoja poteville, luonnossa 
liikkumisesta nauttiville ihmisille... Tämä toimintamme on tarkoitettu 
henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita retkistämme, mutta ovat havainneet 
ne liian vaativiksi. 
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Pyöräretki Nukarinkoskelle 16.4. 

Tämän kertainen pyöräretki polkaistiin aurinkoisessa kevätsäässä 7 

pyöräilijän voimin, oltiinhan nyt matkalla Nurmijärven suuntaan. Lähtö 

kello 11 sopi ajankohtaan erinomaisesti, sen verran kylmiä nuo 

huhtikuiset aamut vielä ovat. Menomatka poljettiin Kehäkadun Teboilin 

risteyksestä Kitteläntielle, Vantaa ylitettiin Kaltevassa ja 

Rantakulmantiellä tunnettiin vastatuulen voima. Matkaa tätä reittiä 

Aleksis Kiven kadulta Nukarinkosken parkkipaikalle kertyi mittarini 

mukaan 16,5 kilometriä, tosin Jukka selvisi saman matkan kilometriä 

vähemmällä! Aikaa rypistykseen meni kutakuinkin tunti, eli perillä 

odottelimme sitten vielä kymmenkunta minuuttia Nivelpiiriläisten 

saapumista. Kahdella autolla saapui neljä retkeläistä, eli yhteensä meitä 

voi kirjata tapahtumaan 11 yritteliästä. Katselimme kosken kuohut. Joen 

rannalta löysimme jälleen sen jäälautan, joka meitä vielä edellisillä 

kerroillakin kannatteli. Rantapenkalta onnistuimme myös bongaamaan 

kevään ensimmäiset sinivuokot. Pyörämatkallahan silmäkulmiimme oli jo 

osunut leskenlehtiä tuon tuosta.  

Laavulla Tarja ja Pekka olivat viritelleet jo tulet ja lämmittelivät 

kahvitarpeita sinne saapuessamme. Useimmat kaivelivat evästarpeita 

repuistaan, muutamalla oli asettaa makkarakin nuotiolle paistumaan. 

Päälle juotiin ne nokipannukahvit, jotka todennäköisesti jäivät 

kesäkauden ainoiksi, jos Ladun pyöräretkistä puhutaan. Melkein tunti 

siinä nuotiolla hurahtikin, eli muutamilla ehti jo ajoasun puntti alkaa 

vipattamaan, ennenkuin heitin taas repun pykälään. Paluumatkalle meitä 

sitten helli mukava myötäinen, eli samaisessa tunnissa ehdimme 

takasinkin, vaikka nyt pyörähdettiin Kaltevasta suoraan radanvarrentielle. 

Kaupunkiiin saapuessamme joukko tavanmukaan hajosi kuin varpusparvi, 

joten ei siinä vetäjänkään tarvinut enää suunnata lähtöpaikalle. Matkaa 

mittariin kertyi siis 34 kilometriä ja aikaa tapahtumaan paloi vartin yli sen 

luvatun kolme tuntisen. 

Lauri 
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SUOMEN LADUN JÄSENVIIKOT KIILOPÄÄLLÄ 2016 

******************************************* 

11.-18.6.2016 Yöttömän yön jäsenviikko 

13.-20.8.2016 Sadonkorjuu-jäsenviikko 

24.9.-1.10.2016 Ruskan taikaa- jäsenviikko 

20.-27.11.2016 Revontulten taikaa-jäsenviikko 

10.-17.12.2016 Irti jouluhumusta-jäsenviikko 
 

Bongaa Kiilopään jäsenviikkoja! Kerää kahden vuoden aikana neljä 
maksullista Kiilopään jäsenviikkoa, saat viidennen viikon maksutta. 

Keräilykortti Kiilopään vastaanotosta.  

Hinnat:  

ks. http://www.kiilopaa.fi/tarjoukset/kiilopaan-jasenviikot-2016
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Retkiruokapäivä Latu-Miilussa 5.3. 

Aamu oli pilvinen, pari astetta pakkasta. Pakkasin punaisen paholaisen 

vaimon kanssa siinä kahdeksan pintaan, puoli yhdeksän lähdimme 

ajelemaan kohti Latu-Miilua. Kalevin paku oli jo parkkiksella, reput 

selkään, sukset jalkaan ja hiihto kohti majaa hakemaan ahkiota. Kalevi oli 

jo majaa avaamassa ja selvisi että ahkio onkin Kalevin auto perässä. No ei 

siinä mitään, sain Kalevilta Transitin avaimet ja ei kun sukset jalkaan ja 

parkkikselle. Ahkio tavaraa täyteen ja hiihto kohti majaa.  

Tein puita ja sytytin nuotiota, kello oli jo melkein 10. Leiri oli jo valmis 

vastaanottamaan ensimmäisiä kulkijoita. Ensimmäisenä saapui 

lapsiperhe, lapset pääsivät paistamaan tikkupullaa. Nuotiolla alkoi jo 

valmistua korsuevästä ja nuudelikeittoa. Kävijöitä tupsahti koko ajan lisää. 

Iloisena yllätyksenä paikalle saapui läskipyöräporukka, jotka olivat varta 

vasten tehneet reittisuunnitelman tapahtuman takia Latu-Miilun kautta. 

Ihmiset maistoivat rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tarjolla olevia 

tuotteita. Suurin hitti oli kuivattu naudanliha. Ohutleipä sai myös 

suosiota. Ihmiset olivat kiinnostuneita mm. kuivatustekniikoista ja 

kuivaruuasta ylipäänsä. Monelle asia oli uusi. Iltapäivällä tomaattinen 

chilipata, jota oli runsaasti, teki kauppansa. Se muuten oli aika hyvää, 

vaikka itse sanonkin. 

Ihmisiä tuli suksilla, lumikengillä, kävellen ja yksi seurue niillä läskipyörillä. 

Kävijöitä oli useita kymmeniä, suurin osa kävi sekä laavulla että majalla. 

Mielestäni tapahtuma oli onnistunut ja ajattelin järjestää samanlaisen 

syksyllä, hieman eri teemalla. 

Iso kiitos vaimolle ja Timolle joka paikalla ollessaan puffasi hyvin 

tapahtumaa. Itse kiireisenä en sitä koko ajan kyennyt tekemään. 

Petteri 
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IKILIIKKUJAT 14.5. 

Tänään suuntasimme taas Mäntykodon asukkaita tapaamaan. 

Kävelylle osallistui 10 vapaaehtoista ja 8 asukasta, yhteensä 18 henkeä. 

 

Oli miellyttävä, autereisen harmaanvaloisa päivä. Ei ollut liian kuuma.  

Kenelläkään ei ollut kiire mihinkään. Eräs rouva johti joukkoamme 

sähkömopolla. Kirkkopuisto oli levollisen vihreä. Peipponen lauloi 

kirkkaasti Parantolanpuistossa. Muidenkin lintujen ääniä kuului. 

 

Kaikki jaksoivat hyvin, myös kolme jalkaisin kulkenutta asukasta. 

Asukkaiden viisaasta elämänasenteesta voi joka kerta ottaa oppia. 

Vielä vedettömän suihkulähteen luona valkeat pääsiäisliljat kaipasivat 

sadetta, jota alkoikin ripsua myöhemmin päivällä. 

 

Inari  
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Äitienpäiväpatikassa 8.5. 

Äitienpäiväpatikalle kasaantui lähtöaikaan 16 lähtijää. Ilma oli mitä 

luvattiinkin, aurinkoa ja lämmintä, lähtiessä +12 ja lämpeni matkalla lisää. 

Aluksi suuntasimme reittiä ja omia polkuja Paarijoen kanjoniin Paalijoen 

varteen. Matkalla löytyi upeita Valkovuokko esiintymiä ja muutaman 

Näsiänkin löysimme kukkimasta. 

Edellisenä keskiviikkona olin käynyt reitin läpi etukäteen, kukkien 

lukumäärä oli siitä kasvanut huomattavasti. Joen varrella oli muutama 

rentukkakin kukassa, mitä ei löytynyt aiemmin viikolla. 

Paalijoelta huima nousu ylös mäkeen ja laskeutuminen vanhaa 

traktoriuraa vanhalle peltopohjalle, molemmissa runsaasti valkovuokkoja. 

Pellolta puomin kautta tien toiselle puolelle “vaativan vesistöylityksen” 

kautta, vaihteeksi loivempaa nousua Aarinnansuon itäpuolen kallioilla ja 

alas Aarinnansuolle mistä ulkoilureittiä Iso-Karhulammelle. Reitillä oli 

jonkin verran kosteutta ja vesi virtasi. 

Iso-Kypärän nuotiopaikalla oli jo tulet valmiina tullessamme, joten emme 

“syyllistyneet nuotiontekoon”, vaan puiden lisäämiseen. Edellinen 

porukka oli juuri lähdössä, joten vesi pannuun ja tulelle. Siinä se muhi 

aikansa, söimme eväät ja otimme aurinkoa jutustelun lomassa. Ja sitten 

sitä sai, nokipannukahvia isosta nokisesta pannusta, hyvää oli ja 

riittävästi. 

Täytyihän siitä viimein lähteä takaisinkin päin, tyhjensimme loput kahvit 

ja pannun huuhteluvedet nuotioon sammutusvedeksi. Kiersimme 

louhoksen yläkautta ja laskeuduimme Kaksoislammien itäpuolen polkua 

alas. Kaksoislammien nuotiopaikka oli ihmeeksemme autio. Loppumatka 

kulki ulkoilureittiä Latu-Miiluun, eli easy cake, kuten alussa luvattiin, 

alamäellä aloitamme ja alamäellä lopetamme. 

Taas kerran yksi retki takana, toivottavasti useita, uusia edessä. 

  

Kalevi 
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MELONTA-ASIAA 

Hyvinkään Latu omistaa viisi 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 ja kumiluukuin.   

 Latu-Lempi merikajakkikaksiko Unalaska II, retkikaksikko 

tavara-aukolla ja kahdella lastitilalla kumiluukuin. 

 Latu-Welho merikajakkikaksikko Star, nopeakulkuinen,  

kevyt kaksikko kahdella lastitilalla kumiluukuin. 

 Bell Alaskan kolmenistuttava avokanootti retkeilyyn. 

 Latu-Lotta merikajakkiyksikkö Arctic Sea 500, 

yksikkö kahdella lastitilalla ja yhdellä etulastilokerolla 

kumiluukuin.              

Lisäksi on käytettävissä; suojakäsineitä 1 pari, 1 melontapusero (koko S) 

vedenpitävä, varustesäkki 7 kpl vedenpitäviä, eri kokoja, heittomallinen 

pelastusköysi 1 kappale. 

Varaukset Kalevilta, p. 044-138159. 

PERÄKÄRRY kanoottien (ja muutakin) kuljetusta varten.      

Yhdistyksellä on peräkärry lähinnä kanoottien kuljetusta varten.     

Se on varustettu irrotettavalla kuljetustelineellä, joten sitä voi käyttää 

myös muihin kuljetuksiin. Peräkärryn kokonaispaino on 750 kg, kantavuus 

500 kg, lavakoko 150 x 300 cm. Peräkärryä vuokrataan hintaan 20 €/vrk 

tai sopimuksen mukaan. Tiedustelut Kalevi kuten yllä.  
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Hyvinkään Latu ry 

KOKOUSKUTSU 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 

7.10.2016 Sveitsin majalla, osoitteessa Härkävehmaankatu 8, Hyvinkää. 

Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa! 

Johtokunta 

 

KUUTAMOHIIHTO 21.3. 

Maaliskuun 21 päivän Kuutamohiihdon hiihdimme neljän ihmisen 

voimalla todellisessa kuutamossa. Viime yönä onneksemme oli sadellut 5 

cm puhdasta, valkoista lunta ja lähtölämpötila oli -2 astetta. Lähtöpaikalle 

tenniskenttien kulmalle tuli kaikkiaan 6 hiihtäjää klo 19.00. Autoilimme 

Usmintietä pitkin kanttiininpitäjän parkkiin kahdella autolla, mutta toinen 

autollinen alkoi alkuhiihtometreillä empiä lähtöä mukaan. He päättivät 

jäädä pois, koska jo Sveitsissä suksien pohjiin oli tullut jäätä. Suksetkin he 

olivat vastikään hankkineet. Toinen autollinen innokkaita hiihtäjiä lähti 

Juurikkalan talon kohdalta hiihtämään kohti Usmia kuun paistaessa 

kirkkaalta taivaalta selkämme takaa. Kuun valo loimotti puiden lomasta 

kauniisti. Hiihdimme Isolle kypärälle ja siitä edelleen Kiiskilammen ladulle. 

Takaisin tullessa poikkesimme Latu-miilun majalla juomassa lämpimät 

mehut. Kiitos Kaleville vesiämpäristä. Ei tarvinnut hiihtäjän lasketella 

kaivolle vettä hakemaan. Lopuksi laskettelimme majalta takaisin autolle 

luistavaa latua pitkin kuun paistaessa suoraan edestäpäin. Paluumatkalla 

asteita oli jo -5 astetta. Tämä hiihto tuntui oikein vanhan, hyvän ajan 

hiihdolta luomulatuineen ja kuun paisteineen. 

Kaarina 



29  
  

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@pp.inet.fi   

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 ulkoilutoiminta, 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.  

  



  

  
     




