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40
Kutsu

Hyvinkään Latu kutsuu jäseniään ja ystäviään juhlimaan 
Hyvinkään 100-vuotisjuhlaa, Latu-Miilun ulkoilumajan 

40-vuotisjuhlaa sekä Suomen luonnonpäivää elokuun 26. 
päivänä Latu-Miilun ulkoilumajalle, os. Usmintie 303.

OHJELMA
Vapaamuotoinen kakku- ja kahvitarjoilu alkaa klo 13

Tervetulotoivotus ja tervehdykset klo 14
Hyvinkään Työväen Mieskuoro esiintyy 

Ansiomerkkien jako
Yhteislaulua

TILAUSAJOBUSSI TAPAHTUMAAN
Jotta autottomatkin pääsevät tapahtumaan järjestämme Hyvinkään 

rautatieasemalta tilausbussikuljetuksen juhlaan. Bussi lähtee asemalta 
klo 13:15. Paluukuljetus Latu-Miilusta kaupunkiin lähtee klo 16:15.
Ennakkokkoilmoittautuminen bussikyytiin vaaditaan puhelimitse 
soittamalla Timo Tuomaiselle p. 040 5677085 viimeistään 21.8.

PATIKKARETKI TAPAHTUMAAN
Paikalle voi saapua kävellen Hyvinkään satavuotiaat louhokset-

patikkaretken myötä. Tuolle retkelle lähdetään Hyyppärästä 
hevostallien P-paikalta klo 11, os. Hyyppäräntie 15.

Reitti kiertää Hyyppärän ja Iso-Karhulammen kautta Latu-Miiluun. 
Keskivaativa retki vie aikaa noin 3 tuntia. 

Paluumatkan Hyyppärään voi tehdä tilausajobussin kyydissä. 
Pyydämme retkeläisiä ilmoittamaan kuljetustarpeesta (ks. yllä).

Retkellä toimii vetäjänä Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159.
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LATU-MIILU 2/2017

Latu-Miilu on Hyvinkään Ladun jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodes-
sa. Toimittaja ja taittaja on Lauri Huhti, jolle voi lähettää kirjoituksia, kuvia ja 
juttuideoita osoitteella Metsonkuja 12, 05860 Hyvinkää, p. 050-3065095, tai 
sähköpostilla os. lauri.huhti(at)pp1.inet.fi. 

Lehden seuraavan numeron aineisto 30.11.2017 mennessä.

Latu-Miilun ulkoilumaja; Usmissa osoitteessa Usmintie 303. Hyyppärästä 
noin 3,5 km päässä. Maja on auki hiihtokausina.

HYVINKÄÄN LATU RY.
Hyvinkään Latu ry. On vuonna 1952 perustettu Suomen Latu ry:n paikallinen, 
ympärivuotiseen ulkoliikuntaan keskittynyt jäsenyhdistys.

Lajitarjontaan kuuluvat mm. retkeily, patikointi, pyöräily, melonta, sauvakä-
vely, lumikenkäily ja hiihto. Lisäksi toimimme vanhusten ulkoilukavereina pai-
kallisissa palvelutaloissa sekä osallistumme ryhmällämme vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun, VAPEPAN, toimintaan. Jäsenmäärämme on noin 580 henkilöä.

LIITY JÄSENEKSI
Ulkoile, osallistu ja vaikuta! Hyvinkään Ladun jäsenenä pääset osaksi aktii-
visten ulkoilijoiden ja liikkujien joukkoa, jotka edistävät ulkoilu- ja liikunta-
mahdollisuuksia. Tule mukaan paikalliseen yhdistystoimintaan, toimikuntiin, 
vetäjäksi retkille tai muuten vain liikuttamaan kanssaihmisiäsi.
 
Paikallisyhdistyksen kautta olet myös Suomen Latu ry:n jäsen. Jäseneksi 
voit liittyä verkkosivuilla www.suomenlatu.fi, tai sähköpostitse: jasenpalve-
lu@suomenlatu.fi, tai puhelimitse: 09 8567 7450. Jäsentietojen muutokset 
pyydetään hoitamaan myös tätä kautta. Osoitetietojen muutokset päivittyvät 
automaattisesti.

Jäsenetuina saat mm. Latu & Polku-lehden viidesti vuodessa, alennuksia Suo-
men Ladun koulutustilaisuuksista, kursseista, vaellusmatkoista ja tapahtumis-
ta. Tietyt urheiluliikkeet myöntävät myös 10 % jäsenalennuksen. Paikallinen 
yhteistyökumppanimme Fillari Center antaa pyöristä ja tarvikkeista 12 % 
alennuksen. Suomen Ladun Kiilopään keskuksessa saat myös jäsenalennuk-
sia. Olet myös tapaturmavakuutettu OP Vakuutuksessa Suomen Ladun ja sen 
jäsenyhdistysten tapahtumissa. Lisää etuja löydät Suomen Ladun sivuilta: 
https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html.
 
KOTISIVUT
www.hyvinkaanlatu.sportti.info/
www.facebook.com/hyvinkaanlatu
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 Puheenjohtajalta

Kuluva vuosi on Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuosi. Juhlavuoden ai-
kana eri tahoilla on järjestetty ja edelleen järjestetään erilaisia tapahtumia, joi-
den teemaksi tuo kansakunnan merkkipaalu on otettu. 
   Oma yhdistyksemme päätti ottaa osaa juhlavuoteen järjestämällä vuoden 
kolmena teemapäivänä tapahtuman. Talvi oli jälleen vähäluminen, siksi helmi-
kuinen ”Sukella talveen”- tapahtuma typistyi mehutarjoiluksi Perttulan kentän 
reunalla. Eipä ollut hankia, mihin sukeltaa, mutta mukavasti riitti Perttulan te-
kolumilatua kiertävää hiihtoväkeä mehupisteelläkin. 
   Toukokuussa järjestetyt ”Villiinny keväästä”- päivän patikkaretket sekä letun-
paistopiste Iso-Haiskarilla ja Pop-Up ravintola Latu-Miilussa keräsivät lähes 100 
henkilön joukon liikkumaan. Sehän olikin juhlallinen ja varsin sopiva lukumää-
rä! Elokuussa ”Juhli Suomen luontoa” tapahtuma on myös valtakunnallinen 
teemapäivä. Se on myös yhdistyksemme sekä kotikaupunkimme juhlapäivä. 
Toivomme sillekin tapahtumalle runsasta osanottoa.
   Erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen jatkuu yhdistyksessämme ja 
tarjonta on laaja. Uusina lajeina ovat kalenteristamme löytyvät maastopyöräi-
ly ja frisbeegolf. Keväällä järjestetty maastopyöräilyn koulutustapahtuma oli 
menestys ja päätimme ottaa maastopyöräretket ohjelmaamme. Hyvinkäältä 
Karkkilaan kulkeneen kapearaiteisen radan pohjalle on valmistumassa uusi 
pyöräilyreitti, jota voivat hyödyntää sekä maastopyörillä, että kapeammillakin 
renkailla varustetuilla pyörillä liikkuvat. Fribeegolfia kokeillaan myös, sillä laji 
on kovin suosittu ja Hyvinkäällä on kaksi erinomaista rataa lajia varten. 
    Nyt touko- kesäkuun vaihteessa varmaakin meistä useimmat ajattelevat ja 
suunnittelevat edessä olevaa kesää. Haave lämpimästä ja miellyttävästä ke-
säsäästä lienee päällimmäisenä. Usea on varmasti talven kylminä ja pimeinä 
aikoina nähnyt päiväunia, kuinka sitten kesällä ja lomalla tehdään sitä ja sitä. 
Kaikkea suunnittelemaansa ei ihminen aina pysty toteuttamaan, niinhän siinä 
tuppaa lopulta käymään. Lähiluonnossa liikkuminen ei vaadi kuitenkaan suurta 
ennakkovalmistelua. Tossut alle ja ahonlaitaa tallustamaan. Mustikkametsään 
ennättää hitaampikin ja vattupuskassa saa yllättäen suunsa makeaksi. Lyhyt-
kin oleskelu luonnossa rauhoittaa mieltä ja kuuleman mukaan laskee stressiä 
sekä verenpainetta. Ja jos nyt sattuukin tulemaan sateinen kesä, on hyvä mieli 
odotellessa syksyn tatti- ja kantarellisaaliita. Lehtipuiden vehreys säilyy silloin 
pidempään ja siten on mahdollisesti tulossa kaunis ruska.
   
Positiivisella mielellä eteenpäin!
 
 Timppa
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MAASTOON MAASTOPYÖRÄLLÄ

Tutustu hienoon lajiin porukassa

Hyvinkään Latu aloittaa maastopyöräilyn yhteislenkit. Laji on uusi tai ainakin 
uudesti henkiin herätetty yhdistyksessämme. Teemme vähintään kerran vii-
kossa yhteislenkin Hyvinkäällä tai sen ympäristössä. Vetäjänä toimii mtb-oh-
jaaja koulutuksen saanut Petteri Lyytikäinen. Ensimmäinen yhteislenkki on ma 
5.6 klo 17. Tiedustelut ja ilmoittautuminen maastopyörälenkeille Petterille 
puhelimitse 040-6877 647.

MTB-YHTEISLENKIT KESÄLLÄ 2017

Ma 5.6. Lähdemme Puolimatkan koulun pihasta Sonninmäen ja Nikinsyrjän 
maastoon. Poljemme neulaspolkua, kapeita metsäpolkuja ja osin haastavaa-
kin maastoa. Harjoitellaan maastopyörän hallintaa eri tilanteissa ja maastois-
sa. Lähtö klo 17. Keskivaativa retki. Tarkemmat tiedot vetäjältä.

Su 11.6. klo 17 Erkylän polkaisu. Lähdemme Erkylän ja lentokentän maastoon. 
Harjoitellaan ryhmässä ajamista ja ohjaamista. Tavataan Erkylän ns. pitstopil-
la. Keskivaativa retki. Tarkemmat tiedot vetäjältä.

Ti 20.6. Juhannuksen etkot. Haetaan juhannuskuntoa Kytäjältä. Poljetaan Ky-
täjä-Usmin maastossa ja käydään tulilla laavulla. Omia eväitä suosittelen tälle 
reissulle. Keskivaativa retki. Tarkemmat tiedot vetäjältä.

Ke 28.6. Maastopyörälenkki. Tarkemmat tiedot vetäjältä. 

La 8.7. Maastopyörälenkki. Tarkemmat tiedot vetäjältä.

Ke 12.7. Maastopyörälenkki. Tarkemmat tiedot vetäjältä.

 Tässä vaiheessa pidämme kesätauon ja jatkamme syyskuun alussa. 

FRISBEEGOLF

Tutustu uuteen haastavaan tapaan golfata!

Tule kokeilemaan frisbeegolfia. Hyvinkää tarjoaa loistavat mahdollisuuden tä-
män huippusuositun vaativan lajin harrastamiseen. Täältä löytyy kaksi erin-
omaista rataa, jossa on tilaa harrastaa. Laji sopii koko perheelle. Tapahtuma 
järjestetään 26.10.2017 Nummenmäen frisbeegolf – radalla. Aloituspaikka on 
osoitteessa Lentokentäntie 1. Tiedustelut ja ilmoittautuminen Petteri Lyytikäi-
nen 040 6877 647.
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RETKIKALENTERI 

kesäkuu - joulukuu 2017
Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille hiihto-, pyörä-, patikka- ja melonta-
retkille sekä muihin tapahtumiin! Tilaisuudet ovat jäsenyydestä riippumatta 
avoimia kaikille halukkaille ja useimmiten maksuttomia. Oheisessa kalenteris-
sa on myös joitakin muiden yhteisöjen järjestämiä tapahtumia. 

Tapahtumien vetäjien puhelinnumerot löytyvät joko tapahtumatiedoista tai 
johtokunnan yhteystiedoista. Soittele kun haluat lisätietoa! Vetäjä saattaa sai-
rastumisesta 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 ta-
pahtumasta mahdollisesti otetut kuvat. 

Kalenterista löytyy kunkin tapahtuman kohdalta ilmaus retken vaativuustasos-
ta; Helppo, Keskivaativa, tai Kuntoa kysyvä. Jos olet epävarma omasta tasosta-
si, retken vetäjältä saat lisätietoa retken vaativuudesta.

KESÄKUU
Ti 6.6. TIISTAIN AAMUKÄVELY. Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin 

ja -kohteeseen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, 
Uudenmaankatu 69 klo 9.00. Tiedustelut Timo Tuomainen, 
p. 040-5677085. Helppo retki.

To 8.6. SAUNARETKI INVALIDIEN MAJALLE USMIIN Lähtö kimppakyy-
dein klo 17.00 Puolimatkan koulunkentän laidalta. Pyörillä 
voi myös mennä. Sauna ja kahvimaksu yhteensä 8 Eur Omia 
makkaroita voi myös grillata.                                              Tiedus-
telut Tarja Tauriainen, p. 050-5252123. Helppo retki.

11 – 17.6. SUOMI MELOO 2017 Kuusamo – Ii.

Ti 13.6. RETKI VALLISAAREEN lähtö junalla klo 11.33 Helsinkiin. Ase-
malta siirrymme kävellen kauppatorin rantaan. Vesibussi läh-
tee klo 12.45 Vallisaareen, jossa on mahdollisuus osallistua 
opastetulle kierrokselle klo 14.00. Kustannus matkasta n. 
45 Eur opastuksen kanssa. Paluu Hyvinkäälle noin klo 18.00.                                                      
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. Helppo retki.

La 17.6. IKILIIKUJAT VETERAANITALOLLA klo 13.00                                                                         
Ulkoilemme yhdessä vanhusten kanssa. Tule mukaan ulkoi-
lukaveriksi! Tiedustelut ja ilmoittautuminen Inari Arjas, p. 
040-7789201. 
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Ti 20.6. TIISTAIN AAMUKÄVELY. Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin 
ja -kohteeseen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, 
Uudenmaankatu 69 klo 9.00.       Tiedustelut Timo Tuomainen, 
p. 040-5677085. Helppo retki.

Ke 21.6. IKINIVEL PYÖRÄRETKI Arolammin kauniissa maalaismaisemis-
sa, Lähtö klo 10.00 Aleksis Kivenkadun P-paikalta. Tiedustelut 
Tarja Tauriainen, p. 050-5252123. Helppo retki.

HEINÄKUU 

Su 2.7. MELONTAPÄIVÄ 

Lähtö klo 9.00 kanoottivarikolta, Nummenkärjentie 2. 
Kokopäiväretki, osanottomaksu. Kanoottien varaukset ja 
ilmoittautuminen Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. Keski-
vaativa retki.

La 15.7. MELONTAA HIRVIJÄRVELLÄ 

Tekniikkapäivä Hirvijärvellä. Perehdymme kanootti- ja kajak-
kimelonnan tekniikkaan ja hallintaan. Kaatuillaan molemmilla 
ja keksitään keinoja päästä takaisin kuskin paikalle. Jos omis-
tat märkäpuvun, suosittelen tälle päivälle sellaisen pukemis-
ta päälle. Jos et omista märkäpukua, saat vetäjältä  erikseen 
pukeutumisohjeet. Kaatuminen ei ole pakollista. Omat eväät 
ja vaihtovaatteet mukaan. Lähtö klo 10 Nummenkärjentie 2. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Petteri Lyytikäinen puh. 040-
6877 647. Keskivaativa retki.

La 22.7. IKILIIKKUJAT MÄNTYKODOSSA klo 10.30.                                                                            
Ulkoilemme yhdessä vanhusten kanssa. Tule mukaan ulkoi-
lukaveriksi! Tiedustelut ja ilmoittautuminen Inari Arjas, p. 
040-7789201.

29. - 30.7. MELONTAVIIKOLOPPU 
Lähtö lauantaina klo 8.00 kanoottivarikolta, Nummenkärjen-
tie 2. Paluu sunnuntaina illansuussa. Omat eväät ja majoit-
teet. 
Kanoottien varaukset ja ilmoittautuminen Kalevi Kalliomäki, 
p. 0400-138159. 
Keskivaativa retki.
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ELOKUU 
Su 13.8. MELONTAPÄIVÄ

Melontapäivän retkelle lähtö tapahtuu klo 8.00 kanoottivari-
kolta, os. Nummenkärjentie 2. Kokopäiväretki, osanottomak-
su. Kanoottien varaukset ja ilmoittautuminen Kalevi Kallio-
mäki, p. 0400-138159. Keskivaativa retki.

La 19.8. IKILIIKKUJAT KAUNISTON PALVELUTALOSSA klo 10.00

Ulkoilemme yhdessä vanhusten kanssa. Tule mukaan ulkoi-
lukaveriksi! Tiedustelut ja ilmoittautuminen Inari Arjas, p. 
040-7789201.

19. – 20.8. YÖN YLI YHDESSÄ LASTEN KANSSA TELTTAILEMAN LATU-MII-
LUUN                   

Kokoontuminen lauantaina klo 12.00 mennessä Latu-Miilun 
majalla, Usmintie 303, Hyvinkää. Tapahtuman aikana retkei-
lemme lähimaastossa. Harjoittelemme erätaitoja, kehite-
tään lasten ja aikuisten luontosuhdetta sekä leikitään mm. 
vanhoja pihaleikkejä. Osallistujilla tulee olla omat teltat, ma-
kuupussit ja -alustat sekä keittimet. Retkeilijät ottavat mu-
kaan omat ruokatarvikkeet ja valmistavat itse omat ruoat. Il-
tanuotiolla paistettavat letut ja aamupuuro tarjotaan kaikille 
osallistujille järjestäjien puolesta. Sunnuntaiaamuna on yh-
teinen retki maastoon, jonka jälkeen on tavaroiden pakkaa-
minen. Noin klo 11.00 on kotiinlähdön aika. Käytössämme 
on Latu-Miilun maja. Ilmoittautumiset 17.8.2017 mennessä 
Seija Vuori, p. 0405677086, tai sähköpostilla seija.vuori2(at)
pp.inet.fi.

Su 20.8. LAURIN PYÖRÄRETKI 

Laurin pyöräretki lähtee klo 10.00 Aleksis Kivenkadun park-
kipaikalta, os Aleksis Kivenkatu 4, (Härkävehmaan kentän 
P-paikka). Matka on noin 30 km, kesto noin kaksi tuntia. Tie-
dustelut Lauri Huhti, p. 050-30652095. Keskivaativa retki.
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Ti 22.8. TIISTAIN AAMUKÄVELY. 

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, Uudenmaankatu 69 
klo 9.00. Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 
Helppo retki.

Ke 23.8. RAUHALLINEN IKINIVEL LUONTOKÄVELY 

Lähtö klo 10.00 Kehäkujan Teboililta. Säänmukainen 
varustus. Tiedustelut Tarja Tauriainen, p. 050-5252123. 
Helppo retki.

La 26.8. HYVINKÄÄN LADUN JUHLAT LATU-MIILUSSA klo 13.– 16.                                      
Katso ohjelma sivulta 2.

La 26.8. 100 VUOTIAAN HYVINKÄÄN 100 - VUOTIAAT LOUHOKSET 
PATIKKA.

Patikkaretki lähtee Hyyppärästä, hevostallien P-paikalta (os. 
Hyyppäräntie 15) Latu-Miiluun  klo 11.00. Liitymme mukaan 
Suomen luonnonpäivän, Hyvinkää 100 vuotta  ja Latu-
Miilun ulkoilumaja 40 vuotta juhintaan. Paluu mahdollista 
bussikyydillä (ennakkoilmoittautuminen bussikyytiin 21.8. 
mennessä). Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 
Keskivaativa retki.

SYYSKUU 
2. – 3.9. YÖN YLI RETKI LEIVONMÄEN KANSALLISPUISTOON 

Yön yli retki Leivonmäen kansallispuistoon. Lähtö kimppa-
kyydein klo 10 Aleksis Kivenkadun parkkipaikalta, os. Aleksis 
Kivenkatu 4 (Härkävehmaan kentän P-paikka). Omat majoit-
teet, retkeilyvälineet ja eväät. Paluu sunnuntaina Pulkki-
lanharjun ja Vääksyn kautta noin klo 19. Tiedustelut ja en-
nakkoilmoittautuminen Timo Tuomainen, p. 040-5677085.
Keskivaativa retki.
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Su 3.9. PETTERIN MELONTAPÄIVÄ   

Jokimelontaa Janakkalassa. Lähdemme Toivanjoelle Janakka-
laan. Osin kokonaan luonnontilainen joki Janakkalalaisessa 
maalaismaisemassa. Melontamatkaa tulee       17 km, joten 
siinä saa läpsytellä menemään. Tosin matkavauhti pidetään 
sopivana.    Omat eväät mukaan. Lähtö klo 9.00 kanoottivari-
kolta, Nummenkärjentie 2. Keskivaativa retki.  Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen Petteri Lyytikäinen, p. 040-6877647. 

Keskivaativa retki.

Ti 5.9. TIISTAIN AAMUKÄVELY. 

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, Uudenmaankatu 69 
klo 9.00. Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 

Helppo retki.

Su 10.9. MELONTAPÄIVÄ 

Lähtö klo 9.00 kanoottivarikolta, Nummenkärjentie 2.  Ko-
kopäiväretki, osanottomaksu. Kanoottien varaukset ja il-
moittautuminen  Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

Keskivaativa retki.

Ke 13.9. RAUHALLINEN LUONTOKÄVELY SVEITSISSÄ       

Lähtö klo 10.00 uimalan parkkipaikalta.                                                                                 
Tiedustelut Tarja Tauriainen, 050-5252123. 

Helppo retki.
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La 16.9. IKILIIKKUJAT MÄNTYKODOSSA klo 10.30    

Ulkoilemme yhdessä vanhusten kanssa. Tule mukaan ulkoi-
lukaveriksi!  Tiedustelut ja ilmoittautuminen Inari Arjas, p. 
040-7789201. 

La 16.9. PETTERIN MELONTAPÄIVÄ    

Lähdemme jälleen Janakkalaan, melomme kolmen joen 
kautta kolmelle järvelle ja takaisin. Omat eväät mukaan. 
Lähtö klo 10.00 kanoottivarikolta,  Nummenkärjentie 2. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen Petteri Lyytikäinen, p. 040-
6877647. 

Keskivaativa retki.

Ti 19.9. TIISTAIN AAMUKÄVELY. Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin 
ja -kohteeseen.  Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, 
Uudenmaankatu 69 klo 9.00.  Tiedustelut Timo Tuomainen, 
p. 040-5677085. 

Helppo retki.

La 23.9. PETTERIN MELONTAPÄIVÄ HIIDENVEDELLÄ.                                                                      
Lähtö kanoottivarikolta, Nummenkärjentie 2 klo 10.00.                                               
Kanoottivaraukset ja tiedustelut Petteri Lyytikäinen, p. 040-
6877647. Keskivaativa retki.

LOKAKUU 

Ti 3.10. TIISTAIN AAMUKÄVELY. 

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen.  Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, Uudenmaankatu 69 
klo 9.00.  Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 
Helppo retki
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Ke 4.10. RAUHALLINEN IKINIVEL LUONTOKÄVELY                                                       
Lähtö klo 10.00 Pikkulukontien parkkipaikalta. Säänmu-
kainen varustus.   Tiedustelut Tarja Tauriainen, p. 050-
5252123.  Helppo retki

La 7.10. TALKOOT LATU-MIILUSSA klo 10.00 alkaen.                                                                         
Sisä- ja ulkotilojen siistimistä. Talkooruokailu talkooväelle.                                                           
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085.

Su 8.10. MIILUNPATIKKA USMISSA                                                                                                              
Lähtö Latu-Miilusta, Usmintie 303, klo 10.00. Kesto noin 4 
tuntia. Evästä ja juotavaa reppuun. Makkaranpaistomahdol-
lisuus evästauolla. Tervetuloa tutustumaan Usmin mastoi-
hin. Reitti osin polutontakin maastoa, kierrämme lähes 10 
lammen kautta. Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 
0400-138159. Keskivaativa retki.

La 14.10. PETKELSUONRETKI                                                                                                                       
Lähtö Puolimatkan koulun parkkipaikalta klo 10.00 kimppa-
kyydein. Kesto noin 3 tuntia. Tiedustelut Tarja Tauriainen, p. 
050-5252123 tai Timo Tuomainen, p. 040-5677085. Helppo 
retki

La 14.10. IKILIIKKUJAT VETERAANITALOSSA klo 13.00                                                                               
Ulkoilemme yhdessä vanhusten kanssa. Tule mukaan ulkoi-
lukaveriksi!  Tiedustelut ja ilmoittautuminen Inari Arjas, p. 
040-7789201.

 
Ti 17.10. TIISTAIN AAMUKÄVELY. 

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen.               
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, Uudenmaanka-
tu 69 klo 9.00.             Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-
5677085. Helppo retki
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La 21.10. LÄHDE PETTERIN KANSSA FRISBEE-KIEKKOILEMAAN Num-
menmäen Disc Golf Parkissa, Lentokentäntie 2, klo 12.00. 
Omat kiekot mukaan. Tiedustelut Petteri Lyytikäinen, p. 
040-6877647. Helppo retki

Ti 31.10. TIISTAIN AAMUKÄVELY. Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin 
ja -kohteeseen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, 
Uudenmaankatu 69 klo 9.00. Tiedustelut Timo Tuomainen, 
p. 040-5677085.  Helppo retki                                           

MARRAS-
KUU 

Ma 6.11. HYVINKÄÄN LATU RY: N SYYSKOKOUS                                                                          
Kaupungintalon Kallio-kokoustilassa, Kankurinkatu 4-6 
klo 18.00. Kokouslistalla mm. henkilövalinnat. Käynti 
kokoustilaan on Säästö-Karit myymälän puoleiselta sivuo-
velta. Ks. kokouskutsu sivulla 15. 

La 11.11. IKILIIKKUJAT MÄNTYKODOSSA klo 10.30.                                                               
Ulkoilemme yhdessä vanhusten kanssa. Tule mukaan ulkoi-
lukaveriksi!  Tiedustelut ja ilmoittautuminen Inari Arjas, p. 
040-7789201. 

Su 12.11. ISÄNPÄIVÄN PATIKKA USMISSA                                                                                  
Lähtö Latu-Miilusta, Usmintie 303, klo 10.00. Kesto noin 
3 tuntia, reitti osin polutontakin mastoa. Matkalla nuotio-
tauko nokipannukahveineen. Evästä ja muki reppuun siis. 
Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. Keskivaativa 
retki.

Ti 14.11. TIISTAIN AAMUKÄVELY. 

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen.  Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, Uudenmaankatu 69 
klo 9.00.   Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 
Helppo retki.
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Ma 27.11. PIKKUJOULU LATU-MIILUSSA                                                                                        
Klo 18.00 tarjolla joulupuuroa ja kahvia. Pieni mahdollisuus 
nähdä pukkiakin.    Ota siis pieni lahjapaketti mukaan totut-
tuun tapaan. Myös omaa ohjelmaa voi tapahtumaan tuoda. 
Lämpimästi tervetuloa!

Ti 28.11. TIISTAIN AAMUKÄVELY. 

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen.    Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, Uudenmaankatu 69 
klo 9.00.     Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085. 
Helppo retki.

JOULUKUU

La 2.12. IKILIIKKUJAT KAUNISTOSSA KLO 10.00.                                                      
Ulkoilemme yhdessä vanhusten kanssa. Tule mukaan ulkoi-
lukaveriksi! Tiedustelut ja ilmoittautuminen Inari Arjas, p. 
040-7789201. 

Su 10.12. JOULUSTRESSIN POISTOPATIKKA USMIN MAASTOON. 

Lähtö Hyyppäräntien P-paikan infotaululta, hevostallien 
kohdalta klo 10.00. Ota irtiotto joulukiireestä ja lähde 3 tun-
nin maastopatikalle metsän siimekseen. Tauko Latu-Miilun 
majalla. Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400-
138159.

Keskivaativa retki.
Ti 12.12. TIISTAIN AAMUKÄVELY.                                                                                   

Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen.  
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta, Uudenmaan-
katu 69 klo 9.00. Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-
5677085.

Helppo retki.
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Hyvinkään Latu ry.     KOKOUSKUTSU SYYSKOKOUS

0831177-8 

Aika:

06.11.2017 klo 18.30.

Paikka: 

Hyvinkään kaupungintalo, kokoustila Kallio, os. Kankurinkatu 4-6 

Järjestelyt:

Käynti Kallio kokoustilaan kaupungintalossa ovesta, joka on Säästö-Ka-
rit myymälän puoleisella sivulla. Kokouksessa osallistujille kahvitarjoilu

Esityslista 

1. Kokouksen avaus.
1.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
1.2. Kokouksen sihteerin valinta 
1.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2) 
1.4. Ääntenlaskijoiden valinta (2) 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodel-
le 2018 
4. Päätetään johtokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdolli-
sesti maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista 
vuodelle 2018.
5. Määrätään jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruus vuodelle 

2018. 
6. Puheenjohtajan valinta vuosille 2018- 2019.
7. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä.  
8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajä-

sentä.     
9. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille henkilökoh-
taiset varamiehet vuodelle 2018.  
10. Nimetään tarpeelliseksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät vuo-
delle 2018. 

Hyvinkäällä 05.06.2017 Johtokunta.
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LUONTO HOITAA

Hyvinkää mielletään puistojen kaupungiksi, jossa luonto lähellä. Kun nousee 
Sveitsin hiihtomäen huipulle, ei paljon muuta näy kuin metsiä. Vain vesitornit 
ja kirkon kolmiohuippu pistävät esiin valkeasta tai vihreästä pohjasta. Muuta-
ma rakennusnosturi myös kurkottelee kohti taivaita. 

Aivan erityislaatuiseksi Hyvinkään tekee se, että sen ytimestä löytyy Sveitsin 
luonnonpuisto, jonka terveysvaikutuksista on historian varrella tultu kauem-
paakin nauttimaan.  Viime vuosikymmeninä puiston reunoja on kyllä lohkais-
tu rakentamiseen, ja parastaikaa on uusia suunnitelmia vireillä. Härkäveh-
maan alueen ilme muuttuu. Onneksi suojelu pätee kuitenkin valtaosaan tästä 
rikkaasta harju-suppa-suo –maisemasta. 

”Havaitse Jumala luonnossa”

Luonto hoitaa ja rauhoittaa.  Ruumiille ja sielulle löytyy lepoa ja virkistystä. 
Myös hengellinen ulottuvuus voi avautua sille, jonka silmät ovat avoimet Luo-
jan töille. 

Tämän havaitsi jo Hyvinkään parantolassa useampaan otteeseen virkistys-
tä hakenut hankolainen rautakauppias Carl ”Nupi-Kalle” Staudinger vähän 
yli sata vuotta sitten. Hän pystytti Sveitsin puiston harjulle pienen kivi-
betonirakennelman siirtolohkareen päälle. Laatassa lukee: Se Gud i naturen 
eli Havaitse Jumala luonnossa. Se löytyy polun varresta edelleen, valitetta-
vasti vain jo ajan patinoimana niin, ettei tekstiä juuri enää näy.

Olisiko kulttuuriteko, että tuo pieni muistomerkki kunnostettaisiin nyt kul-
kijoiden iloksi? Tekstin vahvistamiseen löytyy asiantuntemusta ainakin hau-
takivien tekstin kultaajien firmoissa. Itse vien mielelläni vieraita katsomaan 
Parantolan vieraan käyntikorttia.

Opastusta tarjolla

Sveitsinpuistosta on saatavana varsin tuore, monivärinen ja haitarimallinen 
kaupungin tuottama esite. Siinä kerrotaan alueen kehityksestä Härkävehmas-
mäestä Schweitziksi. Moni ei ehkä tiedä miten vilkas talviurheilukeskus on 
Sveitsin monttu joskus ollut. Hiihtojunat toivat 1950-60 -luvuilla hiihtoloman 
viettäjiä Hyvinkäälle. Nykyinen laskettelumäki jatkaa perinteitä. Hyvinkään 
Ladun yllä pitämä ensimmäinen latumajakin sijaitsi alueella.
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Puiston linnustosta esite kertoo kuvineen, samoin kasveista ja eläimistöstä.  
Alueen rauhoitus tuli voimaan 1989. Polkuja on runsaasti, kuntoilija löytää 
haastetta suppien rinteiltä. Marjoja on lupa poimia, mutta muu luonto on 
jätettävä rauhaan. Esitteen kartasta käy ilmi, miten monta erilaista kasvuvyö-
hykettä puisto sisältää.

Usmi kutsuu

Toinen Hyvinkään aarre on Usmin erämaa-alue, josta iso osa on ansiostaan 
nimetty myös Natura-alueeksi. Tietysti osa tästä moottoritien länsipuolen 
kallioiden ja lampien kirjotäkistä on metsäteiden pilkkomaa, ja hakkuita on 
tehty aika ajoin. Mutta eteläsuomalaiseksi maisemaksi harvinaisen paljon on 
jäänyt koskemattomaksi. Kytäjän kartanon tarve metsästysmaille on palvellut 
osaltaan luonnontilaisuuden säilymistä. 

Kytäjä-Usmin alueestakin on julkaistu uunituore kaksipuolinen kartta. Toi-
selta puolelta löytyvät merkityt patikkareitit, kääntöpuolelta pyöräilyreitit. 
Reitit on merkitty maastoon tänä keväänä. Merkit ovat paaluissa, joita pitäisi 
löytyä kaikissa risteyskohdissa. Polkien voi lähteä kolmelle pyörähdykselle, 
joiden pituus vaihtelee kymmenestä 26 kilometriin. Patikkareittejä on kuusi, 
vaativuudeltaan helpoista haasteellisiin. Kolmen reitin lähtöpaikkana on 
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Jaanankallion pysäköintialue Kytäjän tien varressa. Kolmen lammen kierros 
lähtee Usmijärven uimarannan parkkipaikalta ja Mustan kiven kierros Hyyp-
pärän pysäköintialueelta. 

Karttoja löytyy mm. kaupungintalon aulasta. Sellainen kannattaa ottaa mat-
kaan, kun Usmi kutsuu. Jos epäröi kuitenkin yksin liikkua alueella, Hyvinkään 
Ladun opastetuille retkille mahtuu mainiosti mukaan.

Reijo Huuskonen

MELONTA-ASIAA 

Hyvinkään Latu omistaa kuusi kanoottia. Niitä käytetään ensisijaisesti yhdis-
tyksen omissa tapahtumissa. Voit ilmoittautuessasi varata kanootin käyttöösi 
tapahtuman ajaksi maksutta. 

Kanootit ovat vuokrattavissa seuraavin hinnoin;                                           
 Yksikkö 10 € vrk, 40 € vk, Kaksikko 20 € vrk, 80 € vk. 

Vuokraushinta sisältää kanootin varusteineen, melat, melontaliivit ja auk-
kopeitteet kajakkeihin. 

MELONTAKALUSTO; 

• Latu-Lady merikajakkiyksikkö Mari, 

Yksikkö kahdella lastitilalla kumiluukuin.   
• Latu-Lotta merikajakkiyksikkö Arctic Sea 500, yksikkö kahdel-

la lastitilalla ja yhdellä etulastilokerolla kumiluukuin.

• Latu-Lempi merikajakkikaksiko Unalaska II, retkikaksikko 
tavara-aukolla ja kahdella lastitilalla kumiluukuin. 

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

• Latu-Liisa kajakkikaksikko Puula, kahdella lastitilalla kumiluu-
kuin.  

• Bell Alaskan kolmen istuttava avokanootti retkeilyyn. 
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Lisäksi on käytettävissä; suojakäsineitä 1 pari, 1 melontapusero (koko S) ve-
denpitävä, varustesäkki 7 kpl vedenpitäviä, eri kokoja, heittomallinen pelas-
tusköysi 1 kappale. 

PERÄKÄRRY kanoottien (ja muutakin) kuljetusta varten.   
    
Yhdistyksellä on peräkärry lähinnä kanoottien kuljetusta varten. Se on varus-
tettu irrotettavalla kuljetustelineellä, joten sitä voi käyttää myös muihin kulje-
tuksiin. Peräkärryn kokonaispaino on 750 kg, kantavuus 500 kg, lavakoko 150 
x 300 cm. Peräkärryä vuokrataan hintaan 20 €/vrk tai sopimuksen mukaan. 
Varaukset ja tiedustelut:  Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159. 

HYVINKÄÄN LATU ry:n  JOHTOKUNTA 2017
Timo Tuomainen, puheenjohtaja, Kirjavantolpankatu 2 A 6, 05830 Hyvinkää                                                    
    040-5677085, timo.tuomainen(at)pp1.inet.fi 
Kalevi Kalliomäki, varapj.       0400-138159, kalevi.kalliomaki(at)pp.inet.fi 
Lauri Huhti, sihteeri, tiedottaja        050-3065095, lauri.huhti(at)pp1.inet.fi
Jukka Eloranta                       050-0504124, jukka.eloranta1(at)gmail.co     
Petteri Lyytikäinen   040 6877647, petteri.lyytikainen(at)gmail.com
Kaarina Moisio   050-5822460, kaarina.moisio(at)gmail.com
Liisa Seppo, kanttiinipäivystys 040-7735468, lissu.seppo(at)gmail.com
Seija Vuori   040-5677086, seija.vuori2(at)pp.inet.fi
Liisa Vuorio, jäsensihteeri  040-7253276, mlvuorio(at)gmail.com 
Varajäsenet:  
Merja Lastuvuori   040-5877461, merja.lastuvuori(at)pp.inet.fi
Heikki Sanna   0400-842284, heikkiantero.sanna(at)gmail.com 
Taloudenhoitaja:

Eeva-Liisa Vanhatalo  eevikselle(at)hotmail.com
Pankkiyhteys: OP Keski-Uusimaa; FI56 5062 0320 2435 24  BIC: OKOOYFIHH

Latu-Liisa Latu-Lotta
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Viiri salkoon! 
Yön yli lasten kanssa telttaillen Usmissa tapahtuma 19.-20.8.-17. 
Harjoittelemme erätaitoja, kehitetään lasten ja aikuisten luonto-
suhdetta sekä leikitään mm. vanhoja pihaleikkejä.
Lukuisia muitakin mukavia tapahtumia on taas luvassa. Katso ta-
pahtumakalenteristamme sinulle sopiva juttu ja tule mukaan!

Olet Tervetullut!


