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Latu-Miilu on Hyvinkään Ladun jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa. Toimittaja ja taittaja on Lauri Huhti, jolle voi lähettää kirjoi-
tuksia, kuvia ja juttuideoita os. Metsonkuja 12, 05860 Hyvinkää,      
p. 050 3065095, tai sähköpostilla os. lauri.huhti(at)pp1.inet.fi.                                              
Lehden seuraavan numeron aineisto 30.4.2017 mennessä. 

Latu-Miilun ulkoilumaja: Usmissa os. Usmintie 303. Hyyppärästä n. 3,5 
km matkan päässä, Usmiin johtavan hiihtoladun varrella. Ulkoilumaja 
pidetään yleisölle avoinna hiihtokaudella viikonloppuisin ja hiihtoloma-
viikolla (vko 8) myös arkisin. Aukioloaika on klo 10-15. p. 0400 379529. 
Kanttiinista saatavilla mehua, kahvia teetä, pullaa, makeisia ym.      
Majalta voit  myös vuokrata lumikenkiä majan aukioloaikoina. 

Majan kanttiinissa tarvitaan 
henkilökuntaa. Kotisivuillam-
me on päävalikossa linkki 
kalenteriin, josta voit halu-
tessasi tarkistaa, onko kant-
tiinivuoroja vapaana. Jos voit 
toimia kanttiinipäivystäjänä, 
varaa vuorosi soittamalla Lii-
sa Sepolle puh. 040-7735468. 

2 - Sisältö, Latu-Miilun maja
3 - Hyvinkään Latu jäsenyys
4 - Puheenjohtajalta
5 - Mummut Örön retkellä
8 - Retkikalenteri kevät 2017
17 - Villiinny keväästä
19 - Ikiliikkujat ja Ikiniveltoiminta
20 - Kevätkokouskutsu
21 - Luonnollista kotoutusta
22 - Johtokunnan yhteystiedot
23 -Toimikunnat, Suomi Meloo 2017
24 - Kiilopään jäsenviikot 2017
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HYVINKÄÄN LATU RY. 

Hyvinkään Latu ry. on v. 1952 perus-
tettu Suomen Latu ry:n paikallinen, 
ympärivuotiseen ulkoliikuntaan kes-
kittynyt jäsenyhdistys. 
Lajitarjontaan kuuluvat mm. retkeily, 
patikointi, pyöräily, melonta, sauva-
kävely, lumikenkäily ja talvella myös 
hiihto. Toimimme vanhusten ulkoilu-
kavereina paikallisissa palvelutaloissa 
sekä osallistumme ryhmällämme va-
paaehtoisen pelastuspalvelun, VAPE-
PAN toimintaan. Jäsenmäärämme on 
noin 580. 

LIITY JÄSENEKSI

Ulkoile, osallistu ja vaikuta. Hyvin-
kään Ladun jäsenenä pääset osaksi 
aktiivisten ulkoilijoiden ja liikkujien 
joukkoa, jotka edistävät ulkoilu- ja lii-
kuntamahdollisuuksia. Tule mukaan 
paikalliseen yhdistystoimintaan, toi-
mikuntiin, vetäjäksi retkille tai muu-
ten vain liikuttamaan kanssaihmisiäsi. 
Paikallisyhdistyksen kautta olet myös 
Suomen Latu ry:n jäsen. 
Jäseneksemme voit liittyä verkkosi-
vuilla www.suomenlatu.fi. Sähköpos-
titse: jasenpalvelu@suomenlatu.fi
Puhelimitse: 09 8567 7450. Myös 
jäsentietojen muutokset tätä kautta. 
Osoitetietojen muutokset päivittyvät 
automaattisesti.

JÄSENEDUT
Suomen Ladun jäsenkortilla saat ra-
hanarvoisia etuja. Mm.

• Latu & Polku -lehti, viisi kertaa 
vuodessa. Saat myös oman yh-
distyksen tiedotteet ja palvelut.

• Alennuksia Suomen Ladun kou-
lutustilaisuuksista, kursseista, 
vaellusmatkoista ja tapahtumis-
ta. 

• Partioaitta, Welhonpesä ja Scan-
dinavian Outdoor: 10% alennus 
normaalihintaisista tuoteista.

• Karttakeskus: 10-15% tuoteale.
• Suomen Latu Kiilopää: alennuk-

sia Suomen Latu Kiilopäällä.
• OP Vakuutus: tapaturmavakuu-

tus Suomen Ladun ja jäsenyh-
distysten tapahtumissa sekä 
alennuksia koti- ja autovakuu-
tuksiin.

Lisää etuja: https://www.suomenla-
tu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html

JÄSENMAKSUT V. 2017

Henkilöjäsenyys  24,00 €
Rinnakkaisjäsenyys 15,00 € 
(Henkilöjäsenenä toisessa yhdis- 
tyksessä)
Perhejäsenyys  38,00 €
(Samassa osoitteessa asuvat)
Nuoriso-ja opiskelijajäsenyys   
   12,00 € 
(Nuorisojäsen alle 20 v  ja 
Opiskelijajäsen alle 29 v)
Yhteisöhenkilöjäsenyys 27,00 €
Kannattajajäsenyys 500,00 € 
(Yritys- tai henkilöjäsen)

KOTISIVUT
www.hyvinkaanlatu.sportti.info/
www.facebook.com/hyvinkaanlatu

Latu-Miilu 1/2017              sivu 3 



PUHEENJOHTAJALTA 

Talvi alkoi Hyvinkäällä 8. marraskuuta, kun Perttulan nurmille saatiin 
lumetettua 400 metrin mittainen latu. Luonnon luntakin sateli ja pian 
saatiin lenkki venytettyä jopa 1,7 kilometrin mittaiseksi. Marraskuun 
puolivälissä tuli takapakkia taivaalta. Ryöppyävä vesisade piiskasi luon-
nonlumet pois ja ankea, pimeä kaamos vallitsi Hyvinkäällä seuraavalla 
viikolla. Itse hiihtelin Perttulassa useampana päivänä heti kauden alussa 
ja vesisadeviikolla pääsin sivakoimaan Kiilopään ensilumille. Saariselän 
maisemissa olikin varsin mainiot, talviset olosuhteet. 
 Hiihto ja kävely ovat itselleni mieluisimmat liikuntamuodot. Näi-
hin lajeihin minulla jo lapsuudesta liittynyt myös luontokokemus, jonka 
vuoksi koen ne minulle sopiviksi. Luonnonilmiöiden tarkastelu ulkoilun 
ohessa kiehtoo, eikä tuon seikan merkitystä voi väheksyä varsinaisen 
liikuntasuorituksen ohessa. Suomen Ladun tavoitteena on saada jokai-
nen ihminen löytämään itselleen sopiva tapa ulkoilla. Tämän tavoitteen 
vuoksi myös oman yhdistyksemme lajivalikoima on monipuolinen. Hy-
vinkään Latu, eivätkä muutkaan latuyhdistykset ole siis pelkästään hiih-
toseuroja, vaikka nimi senkaltaisen mielikuvan saattaa turhaan herättää. 
 Hyvinkää itsenäisenä kuntana ja Suomi itsenäisenä valtiona täyt-
tävät tulevana vuonna 100 vuotta kumpikin. No, täyttääpä oma ulkoi-
lumajammekin pyöreitä. Sen kurkihirsi nostettiin paikalleen Usmissa 
1977, joten vetreä nelikymppinen on myös juhlan arvoinen. Vietämme 
Latu-Miilun merkkipäivää elokuun loppupuolella, samana päivänä kau-
pungin juhlapäivän kanssa. Suomen täyttäessä 100 vuotta Suomen Latu 
on mukana Metsähallituksen luontopalvelujen koordinoimassa hank-
keessa ”Neljä Luonnon päivää, Omaksi iloksi. 100-vuotiaan Suomen 
luonnon kunniaksi”. Nyt tulevan helmikuun alussa teemana on ”Sukel-
la talveen”, jolloin pystytämme ladun varteen Perttulassa mehupisteen 
hiihtäjiä palvelemaan. Toukokuun loppupuolella järjestämme yhdessä 
kaupungin ja Hyvinkään Opiston kanssa Kytäjä-Usmin uudistetuille ret-
keilyreiteille samanaikaisesti kuusi opastettua retkeä ja pystytämme La-
tu-Miilun ulkoilumajan laavulle POP-UP retkiruokaravintolan. 
 Näistä tapahtumista ja lukuisista muista talven retkistämme löy-
dät lisää tietoa tästä julkaisusta.
 Timo Tuomainen
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MUMMUT ÖRÖN RETKELLÄ

Täytin hiljattain 70 ja jotakin tavanomaisesta poikkeavaa sen kunniaksi 
piti keksiä. Ladulta löytyi apu, retki Örön linnakesaarelle. Pyysin mukaani 
entisen kollegani, jonka mittari näytti samaa kuin omani. Hän asuu ny-
kyään tunnin automatkan päässä Hyvinkäältä ja aikoi ajella aamulla ko-
koontumispisteeseen. Mutta vanha lady ei ollut käyttänyt autoaan pariin 
vuoteen ja kuinkas sitten kävikään. Paitsi, että auto oli pölyyntynyt tal-
lissa, sen akku oli tyhjentynyt. Neuvokas lady selvitti hienosti tilanteen 
aiheuttaen vain viiden minuutin viivästyksen, joka ikävä kyllä meni ihan 
väärän ihmisen piikkiin.
 Kimppakyytiauton takapenkiltä jaoimme, joskus jopa yhteen 
ääneen, tarpeellisiksi katsomiamme hyviä neuvoja meitä nuoremmalle 
(lue kokemattomammalle) kuskille, joka otti ne kiitollisena tai ainakin 
rauhallisena vastaan. Salon huoltoasemalle saavuttaessa oli minulla jo 
kaksi pakottavaa huollon tarvetta: kahvivajauksen korjaaminen ja erään 
vajennuksen tekeminen. Mutta, voi kauhistus, paikan kahvijono oli niin 
pitkä ettei retken johto antanut lupaa jäädä odottelemaan. Onnettoma-
na, mutta hieman keveämpänä, palasin kuuliaisesti autoon odottamaan 
Kasnäsin kahvilaa.
 Toinen kauhistus Kasnäsissä! Taaskaan ei ollut aikaa kahvitteluun. 
Onnettomana kiipesin alukseen ja murjotin kannella, kun muut istuivat 
tuulen ja pärskeiden suojassa hytissä. Perillä ei enää kahvihammas pa-
kottanut, mutta koska juomaa oli tarjolla, join tyynesti kupposen melko 
keskinkertaista kahvia kuivahkon ja huonosti nousseen munkin kanssa.
 Satoi, mutta reipas oppaamme ohjasi meidät iloisesti majoituk-
siimme. Olimme varanneet paritalon puolikkaan, koska emme kestä toi-
siamme yöllä. Ystäväni kärsii kuorsauksestani. En kyllä ymmärrä miksi, 
eihän se minuakaan haittaa.  Minä taas aamutokkurassani en pidä hä-
nen virkeydestään. Täällä meillä oli omat isot makuuhuoneet, yhteinen 
olohuone ja kunnon keittiö.
 Teimme heti majoituttuamme muutaman tunnin kävelyretken 
oppaan johdolla saaren pohjoispäähän ja minä sain retken toiseksi tär-
keimmän asian suoritetuksi eli tiedot örttiä varten (Uskallatko paljastaa 
tietämättömyytesi? Örtti on eart cache ja siis yksi geokätkön tyyppi). 
Enhän minä siinä örtin etsinnässä ehtinyt ihastella kaunista luontoa tai 
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katsella ihmisen saarelle jättämiä jälkiä. Kivaa kuitenkin oli, ellei oteta 
huomioon kävelyn aiheuttamia lonkkaan kohdistuneita kipuja. Polku oli 
hyvä ja maasto helppo, mistä ne kivut jo näin nuorella iällä?
 Tosi nälkäisenä en tahtonut malttaa odottaa päivällistä, jonka 
nautimme porukalla ravintolassa (onneksi otin mukaan rahaa enkä tran-
giaa). Kun olin syönyt päivän tuoreen kalan voiperunoiden kera, alkoi 
oloni kohentua ja näkökin palasi. Mutta, mutta, laskun saapuessa huo-
masin olevani rahaton. Nälkiintyneenä en ollut muistanut, että ravinto-
lassa tarvitaan makuvälineitä. Onneksi ystäväni vapautti minut liian ran-
kalta tuntuvasta kortteerillemme suuntautuvasta rahanhakukävelystä. 
Geokätkölle kävely ravintolasta poistuttuamme sen sijaan ei ollut ollen-
kaan raskas. Harmikseni sen löysi kanssakätköilijä, jollaiseksi oppaamme 
osoittautui. Yritin parhaani mukaan esittää, että ”minulle riittää hyvin 
kun sain nimeni kirjaan”.
 Ennen auringonlaskua kävimme vielä katsomassa rantakalliolla 
paikkaa, jossa 2- ja 4- vuotiaat veljekset olivat hukkuneet onkimatkalla.
 Havahduin ravintolassa nauttimamme aamiaisen jälkeen siihen, 
että minun piti maksaa 30 € avaimesta, jota en ollut huolellisesta ja mo-
neen kertaan tehdystä etsimisestä huolimatta löytänyt. Tällaistako elä-
mä on, kun käy kahdeksattakymmentä? No, minkäs teet. Tällä kertaa 
rahaa oli mukana, enkä voinut millään tekosyyllä kieltäytyä maksamasta.
 Tutustuimme paikallisen oppaan johdolla 12-tuumaisen tykin 
kasemattiin. En jaksanut keskittyä opastukseen, vaan haudoin päässäni 
synkkiä ajatuksia tästä ikäkaudesta, jolle olin siirtynyt.
 Opastuksen jälkeen odottelimme hetken, että kaikki olisivat 
valmiit päivän kävelyretkelle saaren eteläkärkeen, jossa on ollut 6-tuu-
mainen tykki. Kädessäni oli koko aamun roikkunut sadeanorakki, jota 
onneksi ei tänään tarvittu. Siinä seisoskellessa heiluttelin anorakkiani 
ja kas, sen hupussa näin jotakin … avain! Hihkuin onnessani ja ryntäsin 
infoon palauttamaan avaimen ja saamaan rahani takaisin. Ilmeisesti olin 
illalla ottanut avaimen anorakin taskusta ja laittanut sen takaisin samaan 
paikkaan, koska ystäväni oli nopeampi oven avaaja. En kuitenkaan ollut 
vetänyt vetoketjua kiinni ja vetäessäni anorakin pään yli avain oli pudon-
nut huppuun. Siellä se oli iloisena keikkunut koko aamupäivän.
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Bengskärin majakka häämöttää n. 15 km päässä Öröstä kaakkoon.

Hyvinkään Ladun viimekesäinen kansallispuistoretki suuntautui Örön 
linnakesaarelle Kemiöön. Yövyimme saarella ja tutustuimme saaren 
luontoon sekä nähtävyyksiin. Saari sijaitsee tunnin venematkan päässä 
Kasnäsin satamasta, josta sinne on aikataulunmukaista liikennettä.

 Mieli kohonneena patikoin muiden mukana kohti saaren etelä-
kärkeä, jossa oli retkeni pääkohde eli mysteerikätkö. En meinannut malt-
taa odottaa muita vaan olisin halunnut kirmata sinne right away. Mutta 
yritin ikäni vaativalla arvokkuudella kulkea muiden tahdissa. Noin 80 
m ennen kohdetta, en enää jaksanut kuunnella oppaan kertoilua, vaan 
pyyhkäisin suoraan purkille. Sen jälkeen rauhoituin, olinhan löytänyt 
kaikki kolme saaren kätköä.
 Ehdin vielä katsoa etäällä siintävää Bengtskärin majakkasaarta, 
jossa olin 1980-luvun lopulla osallistunut Pro Bengtskär yhdistyksen ma-
jakkatalkoisiin. Paluumatka sujui suunnitellusti ja minäkin pystyin kun-
nolla tarkastelemaan merikaalia ja muita harvinaisuuksia. Sataman seu-
dulla ehdimme vielä nauttia lounaan ennen venematkaa mantereelle.
 Kristiina Leipälä
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 RETKIKALENTERI TAMMIKUU - TOUKOKUU 2017

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 tapahtumatiedois-
ta tai johtokunnan yhteystiedoista. Soittele kun haluat lisätietoa! Vetäjä 
saattaa sairastumisesta tai muusta syystä vaihtua, tai tulla muita muu-
toksia. AAMUPOSTIN Yhdistykset-palsta torstaisin sekä Hyvinkään VIIK-
KOUUTISTEN 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 

 

TAMMIKUU
To 
12.1.

YHDESSÄ HIIHTÄEN / KÄVELLEN HYYPPÄRÄN ALUEELLA TÄY-
DEN KUUN AIKAAN.

Tule hiihtämään tai kävelemään kanssani rauhalliseen tahtiin 
sääolosuhteet huomioiden. Retki sopii myös Ikinivelihmisille. 
Lähtö Hyyppäräntien P-paikan opastaululta, hevostallien kul-
malta, os. Hyyppäräntie 23, klo 17.00. Matkan kesto noin 2 
tuntia. 

Tiedustelut varusteista ja reitistä Kaarina Moisiolta, p. 050 
5822460.
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Su 
15.1.

SUKKULAHIIHTO. 

Hiihtasemme Usmin maastoihin. Matkalla pidämme nuotio-
tauon ja poikkeamme myös Latu-Miilun kanttiinissa tauolla, 
joten evästä, juotavaa ja taukovaatetta reppuun sekä pikku-
rahaa taskuun. Kiirusta ei pidetä, retken kesto n. 2-3 t. Lähtö 
klo 10.00 Hyyppäräntien P-paikan opastaululta, hevostallien 
kulmalta, os. Hyyppäräntie 23. 

Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159.
La 
21.1.

SUKKULAHIIHTO. 

Hiihtasemme Usmin maastoihin. Matkalla pidämme nuotio-
tauon ja poikkeamme myös Latu-Miilun kanttiinissa tauolla, 
joten evästä, juotavaa ja taukovaatetta reppuun sekä pikku-
rahaa taskuun. Kiirusta ei pidetä, retken kesto n. 2-3 t. Lähtö 
klo 10.00 Hyyppäräntien P-paikan opastaululta, hevostallien 
kulmalta, os. Hyyppäräntie 23. 

Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159.
La 
28.1.

IKINIVEL LUMIKENKÄRETKI. 

Lähtö klo 10.00 Puolimatkasta, os. Pikkulukontie 3 vastapäätä 
olevalta P-paikalta. Ennakkoilmoittautuminen välttämätön lu-
mikenkien varauksen vuoksi. 

Ilmoittautuminen ja tarkemmat ohjeet Tarja Tauriainen, p. 
050 5252123. Säävaraus.

Su 
29.1.

LATURETKI RIIHIMÄELLE RKV:N MAJALLE SUONUMMELLA. 

Lähtö Sveitsin hiihtokeskuksen (Pujottelutie) yläparkkipaikalta 
klo 9.30. Erkylän majalta voi myös liittyä mukaamme. Sieltä 
jatkamme matkaa klo 10.30. Hiihdämme retkivauhtia opastet-
tuna ryhmänä Suonummen majalle ja takaisin. Tauot majoilla, 
pikkurahaa siis mukaan eväiden ja juotavan lisäksi. 

Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050 3065095.
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HELMIKUU

La 
4.2.

SUKELLA TALVEEN! SUOMEN LADUN TEEMAPÄIVÄ.

IKINIVEL HIIHTORETKI USMIIN. Lähtö klo 10.00 Hyyppäräntien 
P-paikan opastaululta, hevostallien kulmalta, os. Hyyppärän-
tie 23. Säävaraus. 

Ennakkoilmoittautuminen Tarja Tauriainen, p. 050 5252123. 
La 
4.2.

SUKELLA TALVEEN! SUOMEN LADUN TEEMAPÄIVÄ.

KAIKKI LADULLE - VAIKKA VARTIKSI. Suomen Ladun teemapäi-
vänä Hyvinkään Latu pystyttää mehu- ja infopisteen Perttulan 
kentän reunaan. Tarjoilemme hiihtäjille lämmintä mehua ja 
kerromme yhdistyksemme toiminnasta klo 10.00-13.00 

Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040 5677085.
Su 
5.2. 

HYVINKÄÄN YMPÄRIHIIHTO 

Lähtö ABC-aseman ovensuusta klo 9.00. Hiihdettävää on noin 
30 km, johon käytämme aikaa noin 6 tuntia. Tauot hiihtoma-
joilla, joten evästä, juotavaa ja pikkurahaa mukaan.  

Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050 3065095.
To 
9.2.

RAIJANPÄIVÄN HIIHTO / KÄVELY HYYPPÄRÄN ALUEELLA. 

Tule hiihtämään tai kävelemään kanssani rauhalliseen tahtiin 
sääolosuhteet huomioiden. Retki sopii myös Ikinivelihmisille. 
Lähtö Hyyppäräntien P-paikan opastaululta, Hyyppäräntie 23 
klo 17.00. Kesto noin 2 tuntia. 

Tiedustelut varusteista ja reitistä Kaarina Moisiolta, p. 050 
5822460.

Su 
12.2.

HYVINKÄÄ HIIHTO 

Hyvinkään Hiihtoseuran kilpailu, jonka huoltopiste on La-
tu-Miilun ulkoilumajan kohdalla. Talkoolaisia tarvitaan mehu-
pisteellä ja järjestelyissä. 

Ilmoittautumiset Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159.
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Su 
19.2.

SUKKULAHIIHTO USMIIN. 

Hiihtoretki  Usmiin. Lähtö klo 12.00 Hyyppäräntien P-paikan 
opastaululta, hevostallien kulmalta, os. Hyyppäräntie 23.

Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040 5677085.
Ma 
20.2.

IKINIVEL LUMIKENKÄRETKI SVEITSIN MAASTOSSA. 

Kokoontuminen klo 10.00 Hyvinkään jäähallin takana ”hiihtä-
jien” P-paikalla, os. Vaiveronkatu 70. 

Ilmoittautuminen ja lumikenkien varaus Tarja Tauriainen, p. 
050 5252123. Säävaraus.

Ti 
21.2

IKINIVEL HIIHTORETKI USMIIN. 

Lähtö klo 10.00 Hyyppäräntien P-paikan opastaululta, hevos-
tallien kulmalta, os. Hyyppäräntie 23. Säävaraus. 

Ennakkoilmoittautuminen Tarja Tauriainen, p. 050 5252123. 
Pe 
24.2.

IKINIVEL LUMIKENKÄRETKI. 

Kokoontuminen ja lähtö tapahtuu klo 10.00. Lähtöpaikka ja 
muut tarkemmat ohjeet ennakkoilmoittautumisen yhteydes-
sä. Säävaraus. 

Ennakkoilmoittautuminen Tarja Tauriainen, p. 050 5252123.
La 
25.2

LUMIKENKÄRETKI KYTÄJÄLLE

Lähtö klo 10.00 Suolijärventien (Jaanankallion) P-paikalta, os. 
Kytäjäntie 625. Omat eväät mukaan. Lumikengät saat tarvit-
taessa lainaksi.  Tiedustelut ja ilmoittautumiset Petteri Lyyti-
käinen p. 040 6877647.

Su 
26.2.

PIENI UMPIHANKIHIIHTO.

Laskiaissunnuntaina, Kalevalan- ja suomalaisen kulttuurin 
päivän aatonaattona, perinteiseen tyyliin. Lähtö Hyvinkään 
suurimman hiihtomajan ABC:n pääovelta klo 10.00. Hiihta-
semme hankia pelloilla ja metsissä konelatuja vältellen. Mat-
kalla nuotiotauko, poikkeamme myös Latu-Miilussa tauolla. 
Evästä, juotavaa ja taukovaatetta reppuun. Matkaa tulee ja 
aikaakin kuluu, päivänvalolla kotiudumme. 

Tied./opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159.
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MAALISKUU

Su 

5.3.

IKINIVEL LUMIKENKÄRETKI SONNINMÄELLÄ. 

Lähtö klo 10.00 Puolimatkan koulun kentän reunasta, os. Uu-
denmaankatu 73. Retken puolivälissä evästellään nuotiolla. 
Omat makkarat ja kuumaa juotavaa mukaan. 

Tiedustelut ja lumikenkien varaukset Tarja Tauriainen, p. 050 
5252123. Säävaraus.

Su 

5.3.

LUMIKENKÄRETKI SONNINMÄELLÄ.

Lähtö klo 10.00 Puolimatkan koulun kentän reunasta, os. Uu-
denmaankatu 73. Retken puolivälissä evästellään nuotiolla. 
Omat eväät ja kuumaa juotavaa mukaan. 

Tiedustelut ja lumikenkien varaukset Timo Tuomainen, p. 040 
5677085. 

Su 

12.3.

LUMIKENKÄRETKI USMIIN. 

Kokoontuminen klo 10.00 Sveitsin pallokentän P-paikalla, os. 
Aleksis Kivenkatu 6. Siirrymme kimppakyydein sopivaan ret-
kikohteeseen. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan, huom. 
ilmoittauduthan myös, jos tulet omilla välineillä, kuljetuska-
pasiteetin varmistamiseksi. 

Tiedustelut ja lumikenkien varaukset Timo Tuomainen, p. 040 
5677085. 

Ti 

14.3.

HYVINKÄÄN LATU RY:N KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksemme kevätkokous pidetään Hyvinkään kaupungin-
talolla, Kallio-kokoustilassa os. Kankurinkatu 4-6 klo 18.30. 
Käynti kokoustilaan on kaupungintalon Säästö-Karit myymä-
län puoleiselta ovelta. Ks. kokouskutsu sivulla 20.

Ke 

15.3.

IKINIVEL LUMIKENKÄRETKI. 

Kokoontuminen klo 10.00. Sovitaan lähtöpaikka ja muut tar-
kemmat ohjeet ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen Tarja Tauriainen, p. 050 
5252123. Säävaraus.
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Su 

19.3.

LUMIKENKÄRETKI. 

Kokoontuminen klo 10.00 Sveitsin pallokentän P-paikalla, os. 
Aleksis Kivenkatu 6.  Autoilemme kimppakyydein sopivan 
lumiseen maastoon kenkäilemään. Huom. ilmoittauduthan 
myös, jos tulet omilla välineillä, kuljetuskapasiteetin varmis-
tamiseksi.

Tied./opastus ja lumikenkien varaukset Kalevi Kalliomäki p. 
0400 138159.

La  

25.3.

SONNINMÄKEEN LUMIKENGILLÄ

Liikkeelle lähdetään  klo 12.00 Puolimatkan koulun parkkipai-
kalta os Uudenmaankatu 73. Teemme tulet nuotiopaikalla, 
joten on mahdollisuus vaikkapa paistaa makkaraa ja keittää 
kahvit. Lumikengät saat lainaksi tarvittaessa.

Ilmoittautumiset ja lumikenkien varaukset sekä kyselyt Petteri 
Lyytikäinen puh. 040 6877647.

Su 

26.3.

LUMIKENKÄRETKI. 

Kokoontuminen klo 10.00 Sveitsin pallokentän P-paikalla, os. 
Aleksis Kivenkatu 6. Autoilemme kimppakyydein sopivan lu-
miseen maastoon kenkäilemään. Huom. ilmoittauduthan 
myös, jos tulet omilla välineillä, kuljetuskapasiteetin varmista-
miseksi. Huomioinet kesäajan alkamisen!

Tied./opastus ja lumikenkien varaukset Kalevi Kalliomäki p. 
0400 138159. 

Ti 

28.3.

TIISTAIN AAMUKÄVELY. 

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, os. Uudenmaankatu 69,         
klo 9.00. 

Tiedustelut Hilkka Aro, p. 050 5852186.
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HUHTIKUU

Su 

2.4.

YLLÄTYSLIIKUNTAA.

Keväällä kelit vaihtelevat, joten liikumme sen mukaan, liikun-
tatavan ja lähtöpaikan saat tietää Irman päivän iltana klo 18.00 
jälkeen, ettei mene aprilliksi. 

Tied./opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159.

Ti 
4.4.

KYTÄJÄ-USMI RETKEILYALUE TUTUKSI LUENTO 
HYVINKÄÄN OPISTOLLA.

Luennoitsija Matti Mattila. Laurea, Rauhala-sali, Helenenkatu 
21, klo 18.00-20.15. Kytäjä-Usmi retkeilyalueen kuusi viitoitet-
tua patikointireittiä nuotiopaikkoineen tarjoavat erinomaiset 
”väylät” alueelle ja tutustumiseen sen monipuoliseen luon-
toon, lukuisiin lampiin, jylhiin kallioihin ja syviin rotkoihin. 
Luennolla tutustutaan retkeilyalueen kaikkiin reitteihin ja ul-
koilumahdollisuuksiin sekä päiväretkeilyyn soveltuviin varus-
teisiin. Samalla valmistaudutaan Luonnon päivänä 20.5.2017 
pidettävään Villiinny keväästä -tapahtumaan. Tavoitteena on 
saada kaikille reiteille n. 10 hengen vaellusryhmät. Ryhmien 
oppaina toimivat Hyvinkään Ladun ammattitaitoiset jäsenet. 
Villiinny keväästä –retkiryhmiin ilmoittautuminen alkaa luen-
non jälkeen. Huomaa, että luennolle on pääsymaksu 5 euroa.

Ti 

11.4.

TIISTAIN AAMUKÄVELY. 

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, os. Uudenmaankatu 69,   
klo 9.00. 

Tiedustelut Hilkka Aro, p. 050 5852186. 
La 

22.4.

IKINIVEL PYÖRÄRETKI. 

Pyöräilemme ihailemaan upeita Nukarinkoskia. Lähtö klo 
10.00 Kehäkujan Teboililta, os. Kehäkuja 2, Vehkojalla. Eväs-
tellään nuotiolla. Omat eväät mukaan. 

Tiedustelut Tarja Tauriainen, p. 050 5252123.
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Ti 

25.4.

TIISTAIN AAMUKÄVELY. 

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, 
klo 9.00. 

Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040 5677085.
La 

29.4.

PYÖRÄRETKI RIDASJÄRVELLE.

Poikkeamme lintutornilla katsomassa siivekkäiden mekastus-
ta. Lähtö Hitsaajat patsaalta, os. Hämeenkatu 5, klo 10.00. 
Matka noin 30 km, kesto noin kaksi ja puoli tuntia. 

Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050 3065095.

TOUKOKUU

Ke 
3.5.

PYÖRÄRETKI USMIIN YRTTEJÄ KERÄÄMÄÄN/                                                                
LUONTOPOLKU.                

Lähtö Sveitsin pallokentän P-paikalta, os. Aleksis Kivenkatu 6, 
klo 9.00. Retken kesto 3,5 h. Pieni kori mukaan. Sadesäällä 
luontopolku toteutetaan pyöräretkenä. 

Tiedustelut Tarja Tauriainen, p. 050 5252123 tai Hilkka Aro, p. 
050 5852186.

La

6.5.

TALKOOT LATU-MIILUN ULKOILUMAJALLA. 

Talkoissa siivotaan ympäristöä ja majaa klo 10.00 alkaen. Keit-
tolounas tarjolla talkoolaisille. Latu-Miilun osoite on Usmintie 
303. Tervetuloa! 

Su

7.5.

HERUSTEN PYÖRÄRETKI. 

Pyöräretken pituus on noin 30 km. Lähtöpaikka Alepan park-
kipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 10.00. Pysähdymme 
Kytäjän kioskilla, joten pikkurahaa mukaan. Juotavaa ja evästä 
reppuun. 

Tiedustelut Seija Vuori, p. 040 5677086.

Latu-Miilu 1/2017              sivu 15



Ti 

9.5.

YHDESSÄ PYÖRÄILLEN AROLAMMEN SUUNTAAN. 

Lähtö Hitsaajat patsaalta, os. Hämeenkatu 5, Hyvinkään kir-
jaston edestä klo 17.00. Matkan pituus n. 15 km. Paluumat-
kalla poikkeamme Vaiveron myllytilalla Vantaanjoen kosken 
kuohuja ihailemassa.

Tiedustelut varusteista ja reitistä Kaarina Moisiolta, p. 050 
5822460.

Ke 

10.5.

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄN AAMUKÄVELY. 

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, os. Uudenmaankatu 
69, klo 9.00. 

Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040 5677085 tai Tarja Tauriai-
nen p. 050 5252123.

La 

13.5.

MELONTAPÄIVÄ.

Lähtö ”kanoottiparkista” os. Nummenkärjentie 2 klo 09.00. 
Kokopäiväretki, osanottomaksu. (Jos samana päivänä on Hy-
Melojien Hyvinkään läpimelonta, niin osallistumme siihen, ai-
kataulu voi olla eri, selviää ilmoittautuessa, ilmoittauduthan 
myös, jos tulet omalla kalustolla, kuljetuskapasiteetin varmis-
tamiseksi). 

Tiedustelut ja opastus sekä kanoottien varaukset Kalevi Kallio-
mäki, p. 0400 138159.

Su

14.5

PERINTEINEN ÄITIENPÄIVÄPATIKKA 

Retki Usmin maastoihin kevään edistymistä seuraamaan. 
Opastettu maastopatikka, matkalla nuotiotauko nokipannu-
kahveineen, myös makkaraa voi noeta samoilla tulilla, otat-
han mukin ja evästä reppuun. Lähtö Latu-Miilusta, os. Usmin-
tie 303, klo 10.00. 

Tied./opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159.

TOUKOKUUN LOPPUPUOLEN TAPAHTUMAT LÖYTYVÄT VILLIINNY 
KEVÄÄSTÄ- RETKEN ILMOITUKSEN JÄLKEEN.
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LA 20.05.  VILLIINNY KEVÄÄSTÄ – TEEMAPÄIVÄ

Toteutamme "Luonnon päivät" teemapäivänä kuusi erilaista retkeä 
Kytäjä- Usmin uusille ulkoilureiteille. Retkelle lähtevällä tulee itsel-
lään olla mukana riittävästi juotavaa ja tarvittaessa eväät. Lisäksi ul-
koiluun sopiva vaatetus ja sopivat jalkineet. Retket kestävät matkan 
pituudesta riippuen arviolta 3,5-5,5 tuntia. 

Opastetuille retkille ilmoittautuminen Hyvinkään Opiston ilmoit-
tautumisjärjestelmän kautta netissä ilmoittautumislinkki https://
opistopalvelut.fi/hyvinkaa  tai puhelimella Opiston toimistoon puh. 
040-1556330. Ilmoittautuminen aukeaa 4.4.2017. Jokaiselle kurssille 
otetaan tietty maksimäärä ja sen jälkeen voit ilmoittautua varalle. 

1.      Haiskarin kierros 6,1 km: Haiskarin kierroksen aloitus- ja päätepiste 
sijaitsevat Kytäjäntien (Jaanankallion) pysäköintialueella, os. Kytäjäntie 
625. Retkelle lähdetään aloituspisteestä klo 10.00 ja vetäjänä retkellä 
toimii Tarja Tauriainen p. 050 5252123. Retki soveltuu myös lapsiper-
heille ja on vaatimustasoltaan helppo retki. Reitin varrella, Iso-Haiskarin 
laavulla toimii letunpaistopiste ja siellä on taukopaikka sekä puucee. 

2. Niittulahden kierros 10,2 km: Niittulahden kierroksen aloitus- ja pää-
tepiste sijaitsevat Kytäjäntien (Jaanankallion) pysäköintialueella, os. Ky-
täjäntie 625. Retkelle lähdetään aloituspisteestä klo 10.00 ja vetäjänä 
retkellä toimivat Hilkka Aro p. 050 5852186 ja Kaarina Moisio p. 050 
5822460. Retki soveltuu normaalikuntoisille ulkoilijoille ja on vaati-
mustasoltaan keskivaativa retki. Reitin taukopaikalla Niittulahdessa on 
puucee. Reitin varrella, Iso-Haiskarin laavulla toimii letunpaistopiste ja 
siellä on myös taukopaikka ja puucee.  

3. Seitsemän veljeksen vaellusreitti 19,8 km: Retken aloituspaikka on 
vanha Herusten kioski (os. Herustentie 248, Nurmijärvi), joka on ny-
kyään urheiluseura Herusten Vire ry:n käytössä. Retkelle lähdetään 
aloituspisteestä klo 9.00 ja vetäjänä retkellä toimii Matti Mattila p. 040 
8474003.  Retki soveltuu hyväkuntoisille ja on vaatimustasoltaan vaati-
va retki. Reitin varrella on puucee Kaksoslammilla ja POP-UP ravintola 
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Latu-Miilussa, jossa on myös käytössä puucee. 

4. Kahden Piilon kierros 11,5 km: Kahden Piilon kierroksen aloitus- ja 
päätepiste sijaitsevat Kytäjäntien (Jaanankallion) pysäköintialueella, os. 
Kytäjäntie 625. Retkelle lähdetään aloituspisteestä klo 10.00 ja vetäjä-
nä retkellä toimii Timo Tuomainen p. 040 5677085. Retki soveltuu nor-
maalikuntoisille ulkoilijoille ja on vaatimustasoltaan keskivaativa retki. 
Reitin varrella on taukopaikoilla puucee Kiiskilammella ja Piilolammen 
eteläpäässä. 

5. Kolmen lammen kierros n. 10,5 km: Kolmen lammen kierroksen aloi-
tus- ja päätepiste sijaitsevat Usmin uimarannan pysäköintialueella, os. 
Usminjärventie 206, Hyvinkää. Retkelle lähdetään aloituspisteestä klo 
10.00 ja vetäjänä retkellä toimii Lauri Huhti p. 050 3065095. Retki sovel-
tuu normaalikuntoisille ulkoilijoille ja on vaatimustasoltaan keskivaativa 
retki.  Reitiltä poiketaan tauolle POP-UP ravintolaan Latu-Miiluun, jossa 
myös käytössä puucee. Puucee on myös reitin varrella Kaksoslammilla. 

6. Mustan kiven kierros 12,3 km: Mustan kiven kierroksen aloitus- ja 
päätepiste sijaitsevat Hyyppärän pysäköintialueella, os. Hyyppäräntie 
70, Hyvinkää. Retkelle lähdetään aloituspisteestä klo 10.00 ja vetäjänä 
retkellä toimii Kalevi Kalliomäki p. 0400 138159. Retki soveltuu normaa-
likuntoisille ulkoilijoille ja on vaatimustasoltaan keskivaativa retki. Reitin 
varrella on POP-UP ravintola Latu-Miilussa, jossa myös käytössä puucee. 
Puucee on myös reitin varrella Kaksoslammilla.

Su 

21.5.

MELONTAPÄIVÄ. 

Kokopäiväretki, osanottomaksu. Lähtö ”kanoottiparkista” os.
Nummenkärjentie 2, klo 09.00. Huom. ilmoittauduthan myös, 
jos tulet omalla kalustolla, kuljetuskapasiteetin varmistami-
seksi. 

Tied./opastus ja kanoottien varaukset Kalevi Kalliomäki p. 
0400 138159.

Ti 

23.5.

TIISTAIN AAMUKÄVELY. 

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, os. Uudenmaankatu 69 
klo 9.00. 

Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040 5677085.
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Su 

28.5.

MELONTARETKI HIRVIJÄRVEN YMPÄRI.

Melotaan kauniissa Hirvijärven maisemissa rauhalliseen tah-
tiin. Lähtö ”kanoottiparkista” os.Nummenkärjentie 2, klo 
12.00. Sopii myös ensikertalaisille.   

Tiedustelut ja kanoottien varaukset Petteri Lyytikäinen, p. 
040-6877647. 

IKILIIKKUJAT

Ikiliikkujat on vanhusten ulkoilutoimintaa. Ulkoilemme yhdessä van-
husten kanssa Mäntykodossa, Kaunistossa ja Veteraanitalossa. Tule 
ulkoilukaveriksi!
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:
Inari Arjas, p. 040 7789201, email pianolakka@hotmail.com
Ulkoilutapahtumat keväällä 2017
Mäntykoto  lauantaina   21. tammikuuta klo 10.30.
Veteraanitalo           lauantaina   18. helmikuuta klo 13.
Mäntykoto                 lauantaina   18. maaliskuuta klo 10.30.
Kaunisto             lauantaina   22. huhtikuuta klo 10.
Mäntykoto         lauantaina   20. toukokuuta klo 10.30.
Veteraanitalo           lauantaina   17. kesäkuuta klo 13.

IKINIVEL
Ikinivelpiiri on osa Hyvinkään Ladun toimintaa, joka on erityisesti 
suunnattu nivelvaivoja poteville henkilöille.
Hyvinkään Ladun retkillä pyrimme yleensä pitämään kaikille sopivaa, 
keskimääräistä vauhtia, joka saattaa joistakin osanottajista tuntua 
liian hiljaiselta ja liian nopealta nivelvaivaisille, luonnossa liikkumises-
ta nauttiville ihmisille. Tämä toimintamme on tarkoitettu henkilöille, 
jotka ovat kiinnostuneita retkistämme, mutta haluavat liikkua hitaam-
min.
Lisätietoja antaa Nivelyhdistyksen vertaisohjaajanakin  toimiva   
Tarja Tauriainen p. 050 5252123. tarja.tauriainen(at)nivel.fi 
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KEVÄTKOKOUS

Hyvinkään Latu ry.  KOKOUSKUTSU
Hyvinkää
0831177-8   12.12. 2016

KEVÄTKOKOUS

Aika  14.03.2017 klo 18.30.
Paikka  Hyvinkään kaupungintalo, kokoustila Kallio,                     
  os. Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää
Järjestelyt  Käynti Kallio kokoustilaan kaupungintalossa ovesta, joka   

 on Säästö-Karit myymälän puoleisella sivulla. Kokouksessa               
 osallistujille kahvitarjoilu.  

Asiat
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkistajat ja 

ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään johtokunnan kertomus päättyneen toimintavuoden toimin-

nasta.
4. Esitetään vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään tilivapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivel-

vollisille.
7. Käsitellään muut, mahdollisesti kokoukselle esitetyt asiat. Muista 

kokouksessa käsiteltävistä asioista on tehtävä kirjallinen esitys johto-
kunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Hyvinkäällä 12.12.2016
Johtokunta

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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LUONNOLLISTA KOTOUTUSTA 

  Onko metsässä miinoja? Voiko polkua pitkin tallustaa turvallises-
ti? Saako sieniä poimia mistä vain? 
  Tällaisia ajatuksia voi risteillä maahanmuuttajan mielessä. Var-
sinkin jos on kotoisin Afganistanista, Irakista tai Syyriasta. Räjähtämät-
tömiä pommeja, uhkia taivaalta tai sala-ampujan luoteja. Pakomatkan 
varrella on saanut tottua piikkilankoihin, ahtauteen, pimeyteen ja hen-
genvaaraan merellä ja maalla. 
  Hyvinkäälle perustettiin vuoden 2015 suuren pakolaisaallon 
myötä kaksi vastaanottokeskusta. Toinen niistä on jo lakkautettu, toi-
sessa vaihtuu väkeä pikku hiljaa. Muutama onnekas perhe tai yksilö 
on saanut turvapaikkaoikeuden. Jotkut heistä myös oman asunnon eri 
puolilta kaupunkia. Mutta aika moni elää pelon sekaisessa odotuksessa 
ensimmäisen kielteisen päätöksen jälkeen. Tulevaisuus tuntuu synkeäl-
tä kuin suomalainen kaamos. 
  Olen halunnut pieneltä osaltani lievittää hädänalaisten sopeu-
tumista vastaanottokeskusten vapaaehtoisena auttajana. Latulaisena 
tuntui luonnolliselta, että opastelen halukkaita hyvinkääläisissä upeis-
sa kesämaisemissa. Muutamia retkiä teimmekin milloin pienemmällä, 
milloin isommalla porukalla. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Piilo-
lammen eteläpään nuotiopaikka herätti ihastuneita huudahduksia, kun 
vesi alkoi kimmeltää puiden lomasta. Eväät maistuivat nais- ja tyttöval-
taiselle joukolle. Allekirjoittaneen Stetson-hattu kiersi päästä päähän ja 
tuli moneen kertaan kuvatuksi. 
  Kiiskilammella kävimme muutaman hengen vahvuudella. Alku-
kesän vehreys ympäröi ja hoiti stressaantuneita mieliä. Darin kieltä tai-
tava hyvinkääläinen palveli kuuntelu- ja keskusteluapuna. 
  Ladun majan laavun ympärys sai elokuulla värikästä pohjustusta, 
kun retkijoukko levitti mattoja hiekan päälle ja kulttuuriseen tapaan is-
tui ringissä tarjoilusta nauttien. Sillä aikaa kun kaksi taitavaa afgaanikok-
kia valmisti lammas/nauta-vihannesvartaita, muut kävivät kääntymässä 
Kypärälammella. Kababien valmistus hiilien päällä oli selvästi miesten 
hanskassa. Kyllä oli maukasta!  
  Kesän lopulla muutama mies oli valmis sieniretkelle. Mennyt 
kesä ei ollut paras mahdollinen saaliin kannalta, vaikkakin joku viestitti 
aiemmin mahtavista kantarelli saaliista. Jotakin kertyi kuitenkin jokaisen 
koriin, ja Kaksoislampien tienoilta kerätyistä herkkutateista ja muista 
sienistä tuli oiva leivänpäällys. 
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Syksy ja talvi eivät anna samanlaisia mahdollisuuksia luontokotoutuk-
seen kuin kesäaika. Sukset tai lumikengät ovat ymmärrettävästi outo-
ja kapineita. Varusteitakaan sellaiseen lumiliikuntaan ei helposti löydy. 
Mutta mäenlasku pulkalla tai pahvilla ei kysy treenausta, vain mukaan 
tempautumista. 
  Pakolaisia, eri asteisia maahanmuuttajia tulee olemaan enene-
vässä määrin keskellämme, vaikka poliittinen ilmastomme koettaa tuli-
joita torjua. Mielestäni asiallinen ystävällisyys ja välittäminen on parasta 
kotoutumista. ”Niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan, kohtele toista”. Yn-
seys ja vihamielisyys tuottavat katkeruutta ja syrjäytymistä. 
  Tietysti isossa joukossa on monenlaisin motiivein liikkuvia. Rea-
lismia on välttää sinisilmäisyyttä. Mutta suomalaiseen arvopohjaan 
kuuluu kodittoman majoittaminen, ryysyisen vaatettaminen, tavalla tai 
toisella hädän alaisen kohtaaminen. Kotoinen luontomme antaa yhden 
väylän luonnolliseen kotoutumiseen.

  Reijo Huuskonen

HYVINKÄÄN LADUN JOHTOKUNTA 
Puheenjohtaja
Timo Tuomainen p. 040 5677085
timo.tuomainen(at)pp1.inet.fi
Varapuheenjohtaja
Kalevi Kalliomäki 0400 138159
kalevi.kalliomaki(at)pp.inet.fi
Muut johtokunnan jäsenet:
Lauri Huhti, sihteeri, tiedottaja
p. 050 306 5095
lauri.huhti(at)pp1.inet.fi
Jukka Eloranta
p. 0500 504124
jukka.eloranta1(at)gmail.com
Petteri Lyytikäinen
p . 040 6877647
petteri.lyytikainen(at)gmail.com
Kaarina Moisio
p. 050 5822460
kaarina.moisio(at) gmail.com

Liisa Seppo
p. 040 7735468
lissu.seppo(at)gmail.com
Seija Vuori
p. 040 5677086
seija.vuori2(at)pp.inet.fi
Marja-Liisa Vuorio, jäsensihteeri
p. 0407253276
mlvuorio(at)gmail.com

Varajäsenet
Merja Lastuvuori
merja.lastuvuori(at)gmail.com
p. 040 5877461
heikkiantero.sanna(at)gmail.com
Heikki Sanna
p. 0400 842284
Pankkiyhteys
OP Keski-Uusimaa: BIC OKOYFIHH
FI56 5062 0320 2435 24
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TOIMIKUNNAT
Retkitoimikunta
Kokoonkutsuja Timo Tuomainen.
Jäsenet: Hilkka Aro, Lauri Huhti, Ka-
levi Kalliomäki, Petteri Lyytikäinen, 
Kaarina Moisio ja Seija Vuori. Van-
husten ulkoilutoiminta: Inari Arjas ja 
Ikinivel-ryhmä: Tarja Tauriainen

Pelastus- ja etsintäpalvelutoimikun-
ta: Kokoonkutsuja Timo Tuomainen.      

Jäsenet: Kalevi Kalliomäki, Raija Kos-
kinen, Timo Tuomainen ja Päivi Vuo-
ri.

Kanttiiniyhdyshenkilö: Liisa Seppo

Toiminnantarkastajat:                        
Klaus Siven ja Raija Koskinen.           
Varalla  Mauno Manninen ja Reijo 
Huuskonen.

33. Suomi Meloo kanoottiviesti 
10-16.6.-17 Kuusamosta Iihin.
Olemme jälleen osallistumassa 
tulevan kesän Suomi Meloo-ta-
pahtumaan.
Lähde mukaan kokemaan kans-
samme erämaisia maisemia Ii-
joen vesistön joki- ja järviosuuk-
silla. Matkalle siis mahtuu sekä 
virtaavia vesiosuuksia kuin lep-
poisia järvenselkiäkin mukavassa 
ja tutussa seurassa. 
Keräämme oman joukkueen jon-
ka jäsenet on ilmoitettava järjes-
täjälle ajoissa. Ilmoittaudu siis 
Laurille, p. 050 3065095 tai lauri.
huhti(at)pp.inet.fi jo 8.5. men-
nessä, niin olet mukana.
Tapahtuma on maksullinen, jouk-
kuemaksun maksaa yhdistys, 
melojamaksu on henkilökohtai-
nen, maksetaan yhdistyksen tilil-
le. Matkat ja muut kulut jaetaan 
joukkueen kesken.

Joukkuemaksu (200 € / joukkue) 
ja henkilömaksu jokaiselta jouk-
kueen jäseneltä (45 € / henkilö).

Tapahtumaan voit käydä tutustu-
massa verkko-osoitteessa: www.
suomimeloo.fi. 

SUOMI MELOO 2017
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SUOMEN LADUN JÄSENVIIKOT KIILOPÄÄLLÄ 2017

•     4.-11.2.2017 Aurinkoa hangilla
•     22.-29.4.2017 Wappuviikko
•     3.-10.6.2017 Yöttömät yöt
•     12.-19.8.2017 Sadonkorjuu
•     23.-30.9.2017 Ruskan taikaa
•     9.-16.12.2017 Revontulten taikaa
alk. 220 €/hlö/2 hh, hotelli Niilanpäässä. Hinta sis. aamiaiset, iltasau-
nat, yhden savusaunomisen ja monipuoliset ohjelmat ja retket.

TIEDUSTELUT JA MAJOITUSVARAUKSET: 
kiilopaa@suomenlatu.fi tai p. 016 6700700


