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Latu-Miilu      Kansikuvassa sinitiainen. 

Hyvinkään Latu ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ensim-
mäinen numero vuodenvaihteen tuntumassa ja toinen kesäkuussa. Toimittaja 
ja taittaja on Lauri Huhti, jolle voi lähettää kirjoituksia, kuvia ja juttuideoita os. 
Metsonkuja 12, 05860 Hyvinkää, p. 050 3065095, tai sähköpostilla os. 
lauri.huhti[at]pp1.inet.fi. Lehden seuraavan numeron aineisto 30.5.2018 
mennessä.

Tämän numeron toimittaja ja taittaja: Timo Tuomainen p. 040 5677085.

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

Majan kanttiinissa tarvitaan henkilökuntaa. Kotisivuillamme  on  päävalikos-
sa  linkki kalenteriin,  josta  voit  halutessasi tarkistaa, onko kanttiinivuoroja 
vapaana. Jos voit toimia kanttiinipäivystäjänä, varaa vuorosi soittamalla Liisa 
Sepolle puh. 040 7735468.
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Puheenjohtajalta
Talvea kohti
Marraskuussa - vesisateessa. Tuntui, 
ettei tästä taida enää tulla talvea. Nyt 
joulunalusviikolla on lumi maassa 
ja  muutama pakkasaste lämpömit-
tarissa. Lentokentän ympäristössä 
risteilee latuja, kun innokaimat ovat 
kokeilleet suksiaan. Talven tuleminen 
tai pikemminkin tulematta jääminen 
vaikuttaa olennaisesti latuyhdistyksen 
toimintaan. Eipä ole lumettomana 
talvena ulkoilumajalla vilskettä...  
Hyvinkään Ladun kevätkauden 
toiminnassa pääosassa ovat lumiken-
käretket, joita on suunniteltu teh-
täväksi kaikkiaan kahdeksan kappa-
letta tulevan kevään aikana. Tiistain 
aamukävelyt ovat talvitauolla, mutta 
tammikuussa kokeilemme kuutamo-
kävelyä illalla pariin otteeseen täy-
denkuun aikaan. Tarkoitus on kävellä 
pääasiassa kaupungin alueella, mutta 
koetetaan löytää paikkoja, joissa ei 
olisi kovin runsaasti keinovaloja. Toki 
myös perinteiset hiihtoretket ovat 
paikallaan kalenterissa, mutta niiden 
onnistuminen vaatii ainakin kohtuul-
lista lumikerrosta. Kevään koittaessa 
liikumme pyöräillen, meloen ja luon-
toretkeillen.
Järjestämme kesällä kolme kertaa 
jättipalsamin kitkentätalkoot Vehko-
jalla solisevan Metsäpuron laitamilla. 
Vieraslaji jättipalsamia esiintyy toki 
laajasti myös muualla kotikaupungis-
samme, mutta koetetaanpa yhdessä 
saada sitä hillittyä ainakin tuolla 
suunnalla. 

Sydämen asialla                                   
Suomen Ladun yhteistyökumppani 
vuonna 2018 on Suomen Sydänliito. 
Sydänsairaudet ovat suomalaisten 
keskuudessa kovin yleisiä, ja niitä on 
sanottu kansantaudeiksikin. Sydän-
liitto on kansanterveys- ja potilasjär-
jestö, joka edistää sydän- ja verisuo-
niterveyttä. Sydänliitto tarjoaa tietoa 
terveydestä, tukea elämäntapamuu-
toksiin ja apua toipumiseen. 
Hyvinkään Sydänyhdistys, joka on 
Sydänliiton paikallisyhdistys, sekä 
Hyvinkään Latu järjestävät huhti-
kuussa yhteisen tapahtumapäivän 
Piilolammella. Menemme viettä-
mään yhdessä sydänviikon päätteeksi 
luontopäivän lammen eteläpäähän, 
virkistysalueyhdistyksen maille. 
Luvassa on kävelylenkki lammen ym-
päristössä, tikkupullan ja makkaran 
paistoa, kahvittelua sekä luonnosta 
nauttimista. Toukokuun puolivälissä 
on luvassa myös yhteinen Sveitsin 
luontopolkuretki ja kahvitteluhetki 
uudistetulla hotellilla. Toivon, että 
ladun väki osallistuu sankoin joukoin 
näihin tapahtumiin.
Mikään yhdistys ei toimi ilman ih-
misiä, jotka hoitelevat ne kuuluisat 
juoksevat asiat. Tekeviä käsiä tarvi-
taan tulevinakin aikoina meidänkin 
joukoissamme myös laduilla, poluilla 
sekä majan kanttiinissa! Siksi kutsun-
kin jäsenistöä osallistumaan toimin-
taan. Joka juttuun ei tarvitsisi osallis-
tua, mutta jospa voisit edes kerran...
  Timo Tuomainen
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TAPAHTUMAKALENTERI TAMMIKUU-KESÄKUU 2018
pvm Tammikuu

Ti
2.1.

Kuutamokävely. 
Kävelyretki kaupungin ulkoilureiteillä täydenkuun aikaan. Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan P-paikalta, Uudenmaankatu 69, klo 19:00. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen p. 040 5677085. Helppo retki.

La
13.1.

Ikiliikkujat ulkoilutapahtuma.
Tule ulkoilukaveriksi Mäntykodon palvelutalon asukkaille lauan-
taina 13. tammikuuta klo 10:30 alkaen. Ulkoilemme vanhusten 
kanssa reilun tunnin ajan. Ilmoittautuminen ulkoilukaveriksi Inari 
Arjakselle p. 040 7789201.

Su 
21.1.

Hiihto tai kävelyretki Latu-Miiluun. 
Liikkumismuoto valitaan lumitilanteesta riippuen. Tauko majalla, 
joten evästä, juotavaa ja pikkurahaa mukaan. Retken kesto 2 – 3 
tuntia. Lähtö klo 10:00 Hyyppäräntien P-paikan opastaululta, he-
vostallien kulmalta, os. Hyyppäräntie 23. Tiedustelut ja opastus: 
Lauri Huhti, p. 050 3065095. Keskivaativa retki.

Su
28.1.

Laturetki Riihimäelle RKV:n majalle Suonummella. 
Lähtö Sveitsin hiihtokeskuksen (Pujottelutie) yläparkkipaikalta klo 
9:30. Erkylän majalta voi myös liittyä mukaamme klo 10:30. Hiih-
dämme retkivauhtia opastettuna ryhmänä Suonummen majalle 
ja takaisin. Koko matka n. 30 km. Tauot majoilla, pikkurahaa siis 
mukaan eväiden ja juotavan lisäksi. Tiedustelut ja opastus: Lauri 
Huhti, p. 050 3065095. Kuntoa kysyvä retki. 
Suomen Latu täyttää 80 vuotta 28.1 2018!

Tervetuloa tapahtumiimme
Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille hiihto-, pyörä-, patikka- ja melonta-
retkille sekä muihin tapahtumiin! Tilaisuudet ovat jäsenyydestä riippumatta 
avoimia kaikille halukkaille ja useimmiten maksuttomia. Tapahtumien vetäjien 
puhelinnumerot löytyvät joko tapahtumatiedoista tai johtokunnan yhteystie-
doista. Soittele kun haluat lisätietoa! Vetäjä saattaa sairastumisesta tai muus-
ta syystä vaihtua, tai tulla muita muutoksia. AAMUPOSTIN yhdistykset-palsta 
torstaisin sekä Hyvinkään VIIKKOUUTISTEN yhdistykset-palsta keskiviikkoisin 
kertovat ajankohtaisen tilanteen. Lisätietoja myös kotisivuillamme www.hy-
vinkaanlatu.sportti.info, mistä löydät myös tapahtumasta mahdollsesti otetut 
kuvat. Kalenterista löytyy kunkin tapahtuman kohdalta ilmaus retken vaati-
vuustasosta; Helppo, Keskivaativa, tai Kuntoa kysyvä. 
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Ti
30.1.

Ikinivel lumikenkäretki Sonninmäellä. 
Lähtö klo 13:00 Puolimatkasta, os. Pikkulukontie 3 vastapäätä 
olevalta P-paikalta. Ennakkoilmoittautuminen välttämätön lumi-
kenkien varauksen vuoksi. Ilmoittautuminen ja tarkemmat ohjeet: 
Tarja Tauriainen, p. 050 5252123. Helppo retki.

Ke
31.1.

Kuutamokävely. 
Kävelyretki kaupungin ulkoilureiteillä täydenkuun aikaan. Lähtö 
Kirjavantolpan Alepan P-paikalta, Uudenmaankatu 69, klo 19:00.
Tiedustelut: Timo Tuomainen p. 040 5677085. Helppo retki. 
Täydellinen kuunpimennys Pohjois-Suomessa!

pvm Helmikuu

La
10.2.

Ikiliikkujat ulkoilutapahtuma.
Tule ulkoilukaveriksi Veteraanitalon asukkaille lauantaina 10. hel-
mikuuta klo 13:00 alkaen. Ulkoilemme vanhusten kanssa reilun 
tunnin ajan. Ilmoittautuminen ulkoilukaveriksi Inari Arjakselle p. 
040 7789201.

Su
11.2.

Laskiaissunnuntai.
XXI Hyvinkää Hiihto. Hyvinkään Hiihtoseuran kilpailu, jonka huol-
topiste on Latu-Miilun ulkoilumajan kohdalla. Huoltopisteeseen 
tarvitsemme lukuisia vapaaehtoisia toimijoita. Ilmoittaudu Kalevi 
Kalliomäelle p. 0400 138159 viimeistään maanantaina 5.2.

Su
18.2.

Lumikenkäretki. 
Kokoontuminen klo 10.00 Sveitsin pallokentän P-paikalla, os. 
Aleksis Kivenkatu 6. Autoilemme kimppakyydein sopivan lumi-
seen maastoon kenkäilemään. Huom. ilmoittauduthan myös, jos 
tulet omilla välineillä, kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. Tie-
dustelut, sekä opastus ja lumikenkien varaukset Kalevi Kalliomäki: 
p. 0400 138159. Keskivaativa retki.

Su 
25.2.

Hyvinkään ympärihiihto. 
Lähtö ABC-aseman / Hankkijan P-paikalta os. Peltokuumolantie 
2, klo 9:00. Matka n. 30 km, johon aikaa käytämme noin 6 – 7 
tuntia. Tauot hiihtomajoilla, evästä, juotavaa ja pikkurahaa mu-
kaan. Tiedustelut ja opastus: Lauri Huhti, p. 050 3065095. Kuntoa 
kysyvä retki.
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pvm Maaliskuu
La

3.3.
Ikiliikkujat ulkoilutapahtuma.
Tule ulkoilukaveriksi Kauniston palvelukeskuksen asukkaille lau-
antaina 3. maaliskuuta klo 10:00 alkaen. Ulkoilemme vanhusten 
kanssa reilun tunnin ajan. Ilmoittautuminen ulkoilukaveriksi Inari 
Arjakselle p. 040 7789201.

La
3.3.

Ikinivel lumikenkäretki Sonninmäellä. 
Lähtö klo 10:00 Puolimatkan koulun kentän reunasta, os. Uuden-
maankatu 73. Retken puolivälissä evästellään nuotiolla. Omat 
makkarat ja kuumaa juotavaa mukaan. Tiedustelut ja lumikenkien 
varaukset: Tarja Tauriainen, p. 050 5252123. Helppo retki.

La
3.3.

Lumikenkäretki Sonninmäellä. 
Lähtö klo 10.00 Puolimatkan koulun kentän reunasta, os. Uuden-
maankatu 73. Retken puolivälissä evästellään nuotiolla. Omat 
eväät ja kuumaa juotavaa mukaan. Tiedustelut ja lumikenkien 
varaukset: Timo Tuomainen, p. 040 5677085. Keskivaativa retki.

Su
4.3.

Lumikenkäretki. 
Kokoontuminen klo 10.00 Sveitsin pallokentän P-paikalla, os. 
Aleksis Kivenkatu 6. Autoilemme kimppakyydein sopivan lumi-
seen maastoon kenkäilemään. Huom. ilmoittauduthan myös, jos 
tulet omilla välineillä, kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. Tie-
dustelut, sekä opastus ja lumikenkien varaukset Kalevi Kalliomäki: 
p. 0400 138159. Keskivaativa retki.

Ma
5.3.

Hyvinkään Latu ry:n kevätkokous.
Yhdistyksemme kevätkokous pidetään Hyvinkään kaupungintalol-
la, Järvi-kokoustilassa os. Kankurinkatu 4-6 klo 18:30. Käynti ko-
koustilaan on kaupungintalon Säästö-Karit myymälän puoleisesta 
ovesta. Ks. kokouskutsu tämän lehden sivulta 16.

Su 
11.3.

Lumikenkäretki. 
Kokoontuminen klo 10.00 Sveitsin pallokentän P-paikalla, os. 
Aleksis Kivenkatu 6. Autoilemme kimppakyydein sopivan lumi-
seen maastoon retkeilemään. Huom. ilmoittauduthan myös, jos 
tulet omilla välineillä, kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. Tie-
dustelut, sekä opastus ja lumikenkien varaukset: Timo Tuomainen 
p. 040 5677085. Keskivaativa retki.
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Su
18.3.

Lumikenkäretki. 
Kokoontuminen klo 10.00 Sveitsin pallokentän P-paikalla, os. 
Aleksis Kivenkatu 6. Autoilemme kimppakyydein sopivan lumi-
seen maastoon kenkäilemään. Huom. ilmoittauduthan myös, jos 
tulet omilla välineillä, kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. Tie-
dustelut, sekä opastus ja lumikenkien varaukset: Kalevi Kalliomäki 
p. 0400 138159. Keskivaativa retki.

Su
25.3.

Lumikenkäretki. 
Kokoontuminen klo 10.00 Sveitsin pallokentän P-paikalla, os. 
Aleksis Kivenkatu 6. Autoilemme kimppakyydein sopivan lumi-
seen maastoon retkeilemään. Huom. ilmoittauduthan myös, jos 
tulet omilla välineillä, kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. Tie-
dustelut, sekä opastus ja lumikenkien varaukset: Timo Tuomainen 
p. 040 5677085. Keskivaativa retki. Huomio! Kesäaika alkaa.

pvm Huhtikuu

Ti
10.4.

Tiistain aamukävely. 
Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö Kir-
javantolpan Alepan parkkipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 
9:00. Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 5677085. Helppo retki.

La 
14.4.

Ikinivel pyöräretki. 
Pyöräilemme ihailemaan upeita Nukarinkoskia. Lähtö klo 11:00 
Puolimatkan koulun pihasta, os. Uudenmaankatu 73. Evästellään 
nuotiolla. Omat eväät mukaan. Tiedustelut Seija Vuori, p 040 
5677086. Helppo retki. Retkelle voi lähteä kimppakyydein autol-
lakin.  Kimppakyyti lähtee koulun pihasta klo 12:00. Tiedustelut: 
Tarja Tauriainen, p. 050 5252123.

Ti
17.4.

Tiistain aamukävely. 
Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö Kir-
javantolpan Alepan parkkipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 
9:00. Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 5677085. Helppo retki.

Su
22.4.

Sydänviikon tapahtuma Piilolammella yhdessä Hyvinkään Sy-
dänyhdistyksen kanssa.
Teemana ulkoilu voimavarojen vahvistajana. Retkeillään Piilolam-
men ympäristössä, istutaan nuotiolla ja paistellaan tikkupullaa. 
Kokoontuminen Piilolammintie 162, klo 10-14. Tiedustelut: Timo 
Tuomainen, p. 040 5677085. Helppo retki.
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pvm Toukokuu
La

5.5.
Talkoot Latu-Miilun ulkoilumajalla. 
Talkoissa siivotaan ympäristöä ja majaa klo 10:00 alkaen. Keitto-
lounas talkootyön ohessa. Latu-Miilun osoite on Usmintie 303. 
Tiedustelut: Kalevi Kalliomäki, p. 0400138159. Tervetuloa!  

Su
6.5.

Laurin pyöräretki.  
Lähtö klo 10:00 Sveitsin pallokentän parkkipaikalta, Aleksis Kiven-
katu 6. Matka noin 30 km, kesto kaksi ja puoli tuntia. Tiedustelut 
ja opastus: Lauri Huhti, p. 050 3065095. Keskivaativa retki.

Ti 
8.5.

Tiistain aamukävely. 
Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö Kirja-
vantolpan Alepan parkkipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 9:00. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 5677085. Helppo retki.

La
12.5.

Melontapäivä. 
Lähtö ”kanoottiparkista” os. Nummenkärjentie 2, klo 8:00. 
Kokopäiväretki, osanottomaksu. (Jos samana päivänä on Hyvin-
kään Melojien Hyvinkään läpimelonta, niin osallistumme tapahtu-
maan.  Aikataulu voi muuttua, tiedon tästä saat ilmoittautuessa.)  
Ilmoittauduthan myös, jos tulet omalla kalustolla, kuljetuskapa-
siteetin varmistamiseksi. Tiedustelut ja opastus sekä kanoottien 
varaukset: Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159. Keskivaativa retki.

Su
13.5.

Äitienpäiväpatikka Usmissa. 
Retki Usmin maastoihin kevään edistymistä seuraamaan. Opastet-
tu maastopatikka, matkalla pidetään nuotiotauko nokipannu kah-
veineen, myös makkaraa voi noeta samoilla tulilla. Otathan mukin 
ja evästä reppuun. Lähtö Latu-Miilusta, os. Usmintie 303, klo 
10:00. Tiedustelut ja opastus: Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.

Ke
25.4.

Luontoretki Usmiin yhdessä Hengitysyhdistyksen kanssa. 
Kokoontuminen klo 16:30. Sveitsin pallokentän P-paikalla, os. 
Aleksis Kivenkatu 6, josta siirytään kimppakyydein Ladun ulkoilu-
majalle. Tiedustelut: Kaarina Moisio p. 050 5822460. Helppo retki.

La
28.4.

Ikiliikkujat ulkoilutapahtuma.
Tule ulkoilukaveriksi Mäntykodon palvelutalon asukkaille lauan-
taina 28. huhtikuuta klo 10:30 alkaen. Ulkoilemme vanhusten 
kanssa reilun tunnin ajan. Ilmoittautuminen ulkoilukaveriksi Inari 
Arjakselle p. 040 7789201.

sivu 8



Ti
15.5.

Sveitsin luontopolkuretki Hyvinkään Sydänyhdistyksen kanssa. 
Kierrämme Sveitsin luotopolun ja käymme kahvilla Sveitsin hotel-
lilla. Lähtö hotellin viereiseltä P-paikalta, os. Härkävehmaankatu 4 
klo 13:00. Tiedustelut: Timo Tuomainen. Helppo retki.

La
19.5.

Ikiliikkujat ulkoilutapahtuma.
Tule ulkoilukaveriksi Veteraanitalon asukkaille lauantaina 19. tou-
kokuuta klo 13:00 alkaen. Ulkoilemme vanhusten kanssa reilun 
tunnin ajan. Ilmoittautuminen ulkoilukaveriksi Inari Arjakselle p. 
040 7789201.

Su
20.5.

Melontapäivä. 
Lähtö ”kanoottiparkista” os. Nummenkärjentie 2, klo 9:00. 
Kokopäiväretki, osanottomaksu. Ilmoittauduthan myös, jos tulet 
omalla kalustolla, kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. Ilmoittau-
tumiset, tiedustelut sekä opastus ja kanoottien varaukset: Kalevi 
Kalliomäki, p. 0400 138159. Keskivaativa retki.

Ti 
22.5.

Pyöräretki Suomieheen.
Pyöräilemme Suomieheen ja kierrämme siellä kävellen uuden 
luontopolun. Lähtö Kirjavantolpan Alepan P-paikalta, os. Uuden-
maankatu 69, klo 10:00. Juotavaa ja eväät mukaan. Tiedustelut: 
Tarja Tauriainen, p. 050 5252123. Helppo retki.

Su
27.5.

Maaseutupyöräily. 
Polkaisu maaseudulle Nyryn suuntaan kesäntuloa katsastamaan. 
Lähtö retkelle tapahtuu klo 10:00 Hitsaajat patsaalta, keskus- 
aukiolta. Matkalla mm. Tiikerikallio, Ahdenkallion koivukuja ja 
Ylentolan kylätalo. Käymme kääntymässä ”Hakalan lammasfar-
milla”, jossa pidetään evästauko. Takaisin kotiinpäin polkaisemme 
Peuranpääntien kautta Rauhannummen ohi. Matkaa kertyy n. 36 
km. Osa matkasta on hiekkatietä. Aikaakin kuluu, mutta ketjut ei-
vät ole kireällä. Juotavaa ja evästä mukaan. Tiedustelut ja opastus 
Kalevi Kalliomäki p. 0400 138159. Keskivaativa retki.

Ti
29.5.

Tiistain aamukävely. 
Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö Kir-
javantolpan Alepan parkkipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 
9:00. Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 5677085. Helppo retki.
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Ti
19.6.

Sauna- ja uintiretki Invalidien majalle. 
Lähtö klo 17:00 Puolimatkan koulun pihasta kimppakyydein tai 
omalla autolla. Pyörälläkin voi mennä. Ennakkoilmoittautuminen, 
jos tarvitset kimppakyytiä. Sauna, kahvi/tee ja leivonnainen 8 
euroa. Tarkemmin: Tarja Tauriainen, p. 050 5252123. Helppo retki.

Jättipalsamin kitkemistalkoot kesällä   
Mäki-Vehkojalla, Metsäpuron varrella.
Kitkemme yhdessä alueelle levinneen 
jättipalsamin kasvustot.
Talkoopäivät:
La 7. heinäkuuta
La 11. elokuuta
La 1. syyskuuta
Kokoontuminen Palvikuja 4:n taakse klo 
10:00. Tiedustelut: Tarja Tauriainen, p. 
050 5252123.

pvm Kesäkuu
La

9.6.
Ikiliikkujat ulkoilutapahtuma.
Tule ulkoilukaveriksi Kauniston palvelukeskuksen asukkaille 
lauantaina 9. kesäkuuta klo 10:00 alkaen. Ulkoilemme vanhusten 
kanssa reilun tunnin ajan. Ilmoittautuminen ulkoilukaveriksi Inari 
Arjakselle p. 040 7789201.

La
9.6.

-
Pe

15.6.

34. Suomi Meloo kanoottiviesti  9.-15.6.-18 Kuopiosta Imatralle.
Olemme jälleen osallistumassa  tulevan kesän Suomi Meloo-ta-
pahtumaan. Lähde mukaan kokemaan kanssamme upeita maise-
mia Saimaan vesistön järviosuuksilla. Ilmoittaudu Laurille, p. 050 
3065095, tai lauri.huhti[at]pp.inet.fi 7.5. mennessä, niin olet 
mukana. Ks. sivu 19 ja nettisivu: http://www.suomimeloo.fi/

Ti
12.6.

Tiistain aamukävely. 
Kävelyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö Kir-
javantolpan Alepan parkkipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 
9:00. Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 5677085. Helppo retki.

Tunnistatko vieraslajit?
Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan 
uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Niiden 
aiheuttama haitta voi olla ekologista, taloudellista, terveydellistä ja/tai sosiaa-
lista haittaa. Katso nettisivu: http://www.vieraslajit.fi
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Retkeilykirjojen kirjoa
Kirjojen ystävällä on alituinen pulma: 
mistä löytää hyllytilaa löydöilleen?
Entisiä tulee kyllä lahjoiteltua pois, 
mutta uusia kertyy tilalle.

Yksi mieluinen hyllystön osa itselläni 
on matkailuun ja retkeilyyn liittyvät 
opukset. Jotkut kirjat jäävät kertakäy-
tölle, toisista on iloa pitkään. Lomia 
ja retkiä suunnitellessa paperiset 
apuneuvot ovat hyödyllisiä, vaikka 
netistä tietysti avautuu aivan tuorein-
ta tietoa.

Seuraavassa kertoilen tiivistetysti 
muutamasta retkeilyaiheisesta kirjas-
ta.

Valikoimani on luonnollisesti vain 
pieni otos tämän alan rannattomasta 
merestä. Osa oppaista on jo hyvän 
aikaa ollut loppuunmyyty.

Viimeisin hankintani on Jouni Laakso-
sen Retkeilijän kansallispuistot (Otava 
2017, 272 s.) Tekijä on ulkoiluopusten 
konkari, ja kirja on uudistettu laitos, 
josta löytyvät tuoreetkin kansallis-
puistot: Sipoonkorpi ja Hossa. Kai-
kista 40 puistosta on yleispiirteinen 
kartta, reittikuvauksia ja värikuvia. 
Retkisuunnittelijan avuksi kerrotaan, 
mikä alue sopii parhaiten päiväretkei-
lyyn, viikonloppuretkiin tai pitempiin 
viikonkin vaelluksiin.

Jouni Laaksoselta löytyy nippu muita 
opuksia. Itse olen käyttänyt monel-
la reissulla hänen toimittamaansa 
Kainuun luontokohdeopasta (Edita 
2005, 272 s.). Yhtä kulunut on Katri 

Vuorjoen ja Pekka Virtamon toimitta-
ma Pohjois-Karjalan vaellusreittiopas 
(Edita 2004, 224 s.). Laaksosen ja Sep-
po J. Partasen käsialaa on Autiotuvat 
– Pohjois-Suomen tuvat ja
tarinat (Edita 2003, 200 s.) - kuivaa ja 
lämmintä yöpymistä hakeville tar-
peellinen opas.
Viime vuosina on ilmestynyt alueelli-
sia retkeilyoppaita, joissa on esitelty 
hyvinkin pieniä ja muutoin huomiot-
ta jääviä kohteita. Kymenlaaksossa 
asustava Suomen Ladun aktivisti Raija 
Hentman on ahkeroinut ja tutkaillut 
läpi lukuisia Etelä-Suomen reittejä. 
Olen hakenut omia perhekohteita 
hänen kirjoistaan Etelä-Suomen 
retkeilyopas – Luontokohteita pää-
kaupungin reunamilla sekä Etelä-Suo-
men retkeilyopas 2 – Luontokohteita 
pääkaupunkiseudulta itään (Minerva 
2015 ja 2016, 256 s. ja 250 s.)
Vastaava opus pääkaupunkiseudulta 
länteen ja Satakuntaan asti on Joel 
Aholan Lounais-Suomen retkeilyopas 
(Edita 2009, 292 s.).

Vanha ja varmasti jo ajan patinaa 
sisältävä yleisapuneuvo on Antero 
Raution toimittama Suomen retkei-
lyopas – Kansallispuistot, retkeily-
alueet, luontopolut ja erämaat (Edita 
2001, 384 s.). Vielä paksumpi ja viime 
vuosisadalta on Olli Aulion Suuri ret-
keilykirja (Gummerus 1990, 581 s.). 
Uusia tuulia avaa puolestaan Mattias 
Tolvasen Kaupunkiluonto (WSOY 
2002, 197 s.). Luonnon eheyttävää 
vaikutusta ei välttämättä tarvitse 
hakea kaukaa. 
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Paperikirjan kuolemaa on povattu 
pitkään. Huhut ovat tähän mennessä 
olleet ennenaikaisia. Itse olen vakuut-
tunut, että Vanhan testamentin Saar-
naajan viisaus ei vanhene: ”Paljolla 
kirjojen tekemisellä ei ole loppua…”

  Reijo Huuskonen

Hiukan menee jo perusretkeilyoppais-
ta sivuun, mutta mainitsen vielä Suo-
men Ladun emeritustoiminnanjohtaja 
Tuomo Jantusen kirjan Suksille – Hiih-
täjän kirja; välineet, voitelu, tekniikka, 
hiihtopaikat, hiihtopäiväkirja (Kirja-
paja 2008, 160 s.) Samaan sarjaan voi 
liittää Sirpa Arvosen ja Matti Heikkilän 
Ulkoilijan kuntokirjan. Sauvakävelystä 
keppijumppaan (Edita
2001, 123 s.).

JOKAMIEHENOIKEUDET LYHYESTI
 Saat   
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen 
muualla kuin pihamaalla ja erityiseen 
käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi 
viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
• oleskella tilapäisesti alueilla, missä 
liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi 
telttailla riittävän etäällä asumuksista)
• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja 
kukkia
• onkia ja pilkkiä
• kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai     
ympäristölle
• häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
• kaataa tai vahingoittaa puita
• ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta 
tai puuta
• häiritä kotirauhaa
• roskata
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa 
maalla ilman maanomistajan lupaa
• kalastaa ja metsästää ilman a.o. lupaa
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Hyvinkään uudet luontopolut kutsuvat liikkumaan
Hyvinkäälle valmistui vuonna 2017 
seitsemän uutta luontopolkua 
kaupungin ja usean muun toimijan 
yhteistyöllä. Polut tutustuttavat kul-
kijansa niiden läheisyydessä olevaan 
luontoon sekä kulttuuriympäristöön. 
Luontopolut kutsuvat ulkoilijoita ym-
pärivuotisesti. Sveitsin, Sonninmäen 
ja Vantaanjoen polut ovat lähellä 
ydinkeskustaa ja siksi kävellen tavoi-
tettavissa. Vaskivuoren, Piilolammen, 
Suomiehen ja Kaukasten luontopolun 
alkupäähän on matkaa senverran 
enemmän, että liikkeelle kannattaa 
lähteä vaikkapa pyöräillen. Jokainen 
polku on omanlaisensa ja ne esit-
televät upeasti sekä monipuolisesti 
kotikaupunkimme luontokohteita. 
Reitit ovat pituudeltaan noin 1,3 - 3 
km mittaisia.
Oma suosikkini on upea Suomiehen 
luontopolku. Jos mielessä on muisti-
kuva Suomiehen sorakuopasta vaikka-
pa kymmenen vuoden taakse, on

kontrasti nykytilanteeseen mykistävä. 
Ennallistettua sorakuoppaa kiertele-
vän polun varrella on muotoiltu so-
ranoton muodostamia rinteitä, tehty 
ympäristötaideteoksia sekä paahde-
niittyjä hiekkaympäristössä viihtyviä 
eliölajeja ajatellen. Polkureiteistä 
kannattaa valita pidempi, keltaisilla 
merkeillä merkitty polku. Se nousee 
rinteille, josta voit ihailla jättiläisen 
jalanjälkeä. Myös muinaisen Yoldia-
meren rannalle muodostunut kivivyö, 
Jätinkatu löytyy pidemmän reitin 
varrelta. Toisaalta, jos liikut vaikkapa 
pikkulasten kanssa, tai muuten liik-
kuminen on vaikeaa, valitse lyhempi 
reitti. Nähtävää riittää, tuo polku on 
tasainen ja hyvin sorastettu. Tieto-
ja luontopoluista löytyy kaupungin 
nettisivuilta, osoitteesta: http://www.
hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/
liikunta/virkistys-ja-ulkoilu1/opaste-
tut-reitit/luontopolut/  
  Timo Tuomainen

Jätin jalanjälki on Vilma Pylkön suunnittelema ympäristötaideteos Suomiehessä
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Pohjois-Suomen hiihtokeskuksissa 
on matkailijalle tarjolla monenlaisia 
aktiviteetteja. Hyvät ladut tietenkin 
vetävät väkeä puoleensa hiihtämään 
ja laskettelu on erittäin suosittu 
ulkoilumuoto. Kevättalvella kantavilla 
hankikeleillä näkyy runsaasti lumiken-
gin liikkuvia ihmisiä. En ole erityisesti 
viehättynyt moottorikelkkailusta, 
jonka harrastaminen näyttää siellä 
yleistyvän vuosi vuodelta. 
Olen usein nähnyt pohjoisen hangilla 
kiitävän koiravaljakon ja haikaillut, 
josko joskus pääsisi tuotakin kokeile-
maan! Tilaisuus koiravaljakkoajeluun 
tuli lomaillessani joulunalusviikoil-
la Kuusamossa. Pohjois-Amerikan 
intiaanit ja Grönlannin inuiitit ovat 
käyttäneet rekikoiria liikkumiseensa 
tiettömillä taipaleilla. Suomessa reki-
koirat ovat valjastettu pääsääntöisesti 
matkailukäyttöön. 
Rukajärveläisen yrityksen koiratar-
halla oli n. 200 rekikoiraa, poroja, 
hevosia sekä kaksi puolivilliä sikaa. 
Enpä tiedä, miksi unkarilaislähtöiset 
possut olivat sinne joutuneet, mutta 
stressittömältä näytti niiden jouluno-
dotus. Saimme pitää sylissämme pa-
rin kuukauden ikäisiä koiranpentuja, 
jotka telmivät emonsa kanssa omassa 
tarhassaan. Emo järjesti osaltaan 
pikku ohjelmanumeron karkaamalla 
häkistä, kirmaten tervehtimään kaik-
kia lähitienoilla liikkuvia. Sosiaalisuus 
ja ihmisystävällisyys onkin rekikoiralle 
välttämätön ominaisuus. Siksi tarhalla 
vierailevat ihmiset pääsevät

Rekiretkellä
hellimään pentuja, jolloin ne tottuvat 
ihmisiin.
Kuusijäsenistä ryhmäämme varten 
varattiin kolme rekeä. Kussakin valja-
kossa oli reen vetäjinä viisi tai kuusi 
koiraa. Reen edessä oli vetoliina, johon 
koirat olivat valjaistaan kiinnitetty pa-
reittain. Koirat olivat kiinni vetoliinassa 
myös pannastaan lyhyellä liinalla. 
Keulassa juoksee johtajakoira, jonka 
ominaisuuksiin kuuluu olla kuuliainen 
reen ohjastajalle. Keskivaiheilla valjak-
koa jolkottavat koirat pitävät huolen 
vauhdista ja takimmaiset, vankkara-
kenteiset koirat kiskovat tiukimmin 
rekeä. 
Reki oli ennen lähtöä tukevasti kiinni 
maahan upotetussa paalussa, ettei 
tapahtuisi ns. varaslähtöä. Koirat olivat 
äärettömän innostuneita tulevas-
ta tehtävästään. Koirien lähtöhinku 
purkautui ulahduksina ja vetoliinan 
ennenaikaisina kiskaisuina, tassut suti-
vat tyhjää. Reen ohjaajalla on mahdol-
lisuus jarruttaa kulkua jarrusangalla, 
jonka päällä piti seistä tukevasti, kun 
paalussa kiinni oleva naru irrotettiin. 
Jarrun vapautuksen jälkeen päästiin 
matkaan ja koirat vaikenivat ryhtyen 
kiskomaan kuormaansa.
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Ihan uunona ja ominpäin ei retkelle 
koiravaljakolla tuollaisessa yrityksessä 
varmaan ketään päästetä. Olimme 
saaneet ennen retkeä yleistä opastus-
ta ja neuvoja reen ja valjakon käsit-
telyyn. Tärkeä opittava asia olikin jo 
mainitun jarrun käyttö. Oppaiksem-
me retkelle tulivat kausityötekijöiksi 
pestautunut ranskalainen rouva ja 
saksalainen herra. He ajoivat retkellä 
valjakoiden edellä moottorikelkalla. 
Toinen ohjusti moottorikelkkaa ja 
toinen tähysteli taaksepäin, valvoen 
valjakoiden pärjäämistä. Valjakko siis 
kiskoi kaksi aikuista varsin kevyesti 
lumisessa maastossa. Reen takana, 
jalaksilla seisovan ohjaajan tehtävänä 
oli jarruttaa tarvittaessa, kun valjakko 
lähestyi kiverämpää mutkapaikkaa tai 
kun mentiin alamäessä. Ylämäessä 
vauhti hidastui, jolloin ohjaaja auttoi 
valjakkoa potkutellen jalallaan.

Retken puolivälissä reen kyydissä istu-
nut pääsi ”puikkoihin” ja alkumatkan 
ohjustanut istahti porontaljalle rekeen. 
Ohjaksia, kuten hevosella, koiravalja-
kossa ei tarvita. Ohjaaja pitää lujasti 
kiinni reen takakaaresta ja pysyttelee 
kannoilla!
Olimme valinneet retkemme pituudek-
si 10 kilometrin ajelun, mutta koskapa 
matkanteko sujui mainiosti, eikä haa-
vereita sattunut, ennätimme kiertää 
melkein 15 kilometrin lenkin reilun 
tunnin kestäneellä retkellä. 
Asiakkaina vetokoirayrittäjillä on 
paljon vierasmaalaisia ryhmiä, ihmisiä 
jotka ovat tulleet kokemaan pohjoisen 
eksotiikkaa. 
Itsellenikin rekikoiraretki oli mie-
leenpainuva kokemus. Ehkäpä joskus 
pääsisi vaikka koko päivän tai yönyli 
kestävälle retkelle.
 Timo Tuomainen
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Kevätkokous

Hyvinkään Latu ry.      KOKOUSKUTSU
0831177-8        

KEVÄTKOKOUS

Aika: 05.03.2018 klo 18.30.
Paikka: Hyvinkään kaupungintalo, kokoustila Järvi, 
os. Kankurinkatu 4-6 05800 Hyvinkää
Järjestelyt: Käynti Järvi kokoustilaan kaupungintalossa ovesta, joka on Sääs-
tö-Karit myymälän puoleisella sivulla. Kokouksessa osallistujille kahvitarjoilu.  

Asiat

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ään-
tenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään johtokunnan kertomus päättyneen toimintavuoden toiminnasta.
4. Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään tilivapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisil-
le.
7. Käsitellään muut, mahdollisesti kokoukselle esitetyt asiat. Muista kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeis-
tään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Hyvinkäällä 11.12.2017
Johtokunta

ILMOITA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI HYVINKÄÄN LADULLE

Hyvinkään Latu on lähettänyt muutaman kerran tiedotteitaan jäsenille säh-
köpostitse. Osa jäsenistä ei ole tiedotteita saanut, koska yhdistyksessä ei ole 
tietoa kaikkien jäsenten email-osoitteesta, tai tuo tieto on virheellinen. Jos 
haluat päivittää sähköpostiosoitteesi, lähetä viesti Hyvinkään Ladulle. 
Osoite on: hyvinkaan.latu[at]gmail.com. (korvaa osoitteessa [at] merkillä @)
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Hyvinkään Latu ry:n johtokunta ja toimikunnat 2018

Puheenjohtaja
Timo Tuomainen p. 040 5677085
Kirjavantolpankatu 2 A 6
05830 Hyvinkää
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 3065095
lauri.huhti[at]pp1.inet.fi
Jukka Eloranta
p. 0500 504124
jukka.eloranta1[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. 040 7253276
mlvuorio[at]gmail.com
Varajäsenet
Inari Arjas
pianolakka[at]hotmail.com
p. 040 7789201
heikkiantero.sanna[at]gmail.com
Heikki Sanna
p. 0400 842284

Retkitoimikunta
Kokoonkutsuja Timo Tuomainen.
Jäsenet: Hilkka Aro, Lauri Huhti, Ka-
levi  Kalliomäki, Kaarina Moisio ja 
Seija Vuori. 
Vanhusten ulkoilutoiminta: 
Inari Arjas 
Ikinivel-ryhmä: 
Tarja Tauriainen
Pelastus- ja etsintäpalvelutoimikun-
ta: 
Kokoonkutsuja Timo Tuomainen. 
Jäsenet: Kalevi Kalliomäki, Raija Kos-
kinen, Timo Tuomainen ja Päivi Vuori.    
Kanttiiniyhdyshenkilö:
Liisa Seppo
Toiminnantarkastajat:                        
Klaus Siven ja Raija Koskinen.           
Varalla  Mauno Manninen ja Reijo 
Huuskonen.

Pankkiyhteys
OP Keski-Uusimaa: 
BIC OKOYFIHH
FI56 5062 0320 2435 24
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HYVINKÄÄN LATU RY
Hyvinkään  Latu  ry.  on v. 1952 pe- 
rustettu  Suomen  Latu  ry:n  paikalli-
nen, ympärivuotiseen  ulkoliikuntaan  
keskittynyt jäsenyhdistys. 
Lajivalikoimaan  kuuluvat mm. ret-
keily, patikointi, pyöräily,  melonta,  
sauvakävely, lumikenkäily ja hiihto. 
Toimimme vanhusten ulkoilukaverei-
na paikallisissa palvelutaloissa sekä 
osallistumme ryhmällämme vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun, VAPEPAN 
toimintaan. 
Jäsenmäärämme on noin 580.
Liity jäseneksi
Ulkoile,  osallistu  ja  vaikuta.
Hyvinkään  Ladun  jäsenenä  pääset  
osaksi aktiivisten  ulkoilijoiden  ja  
liikkujien joukkoa, jotka edistävät ul-
koilu- ja liikuntamahdollisuuksia.  Tule  
mukaan paikalliseen  yhdistystoimin-
taan,  toimikuntiin, vetäjäksi retkille 
tai muuten vain liikuttamaan kanssa-
ihmisiäsi.Paikallisyhdistyksen kautta 
olet myös Suomen Latu ry:n jäsen.

Jäsenasiat Suomen Ladun kautta

Kaikki jäsenyyteen liittyvät asiat (liit-
tyminen, eroaminen ja muutokset)
hoituvat Suomen Ladun jäsenpalve-
lun kautta.

Nettisivulla: www.suomenlatu.fi. 
 tai sähköpostilla:
      jasenpalvelu@suomenlatu.fi  
 tai puhelimitse: 
      09 8567 7450. 
Osoitetietojen muutokset päivittyvät 
automaattisesti. 

Jäsenedut v. 2018
Jäsenenä saat rahanarvoisia etuja:
• Latu & Polku -lehti, viisi kertaa 
vuodessa. 
• Alennuksia Suomen Ladun koulu-
tuksista,  kursseista, vaellusmatkoista 
ja tapahtumista. 
• Suomen Latu Kiilopää: alennuksia 
Suomen Latu Kiilopäällä.
• OP Vakuutus: tapaturmavakuutus 
Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten  
tapahtumissa

Pyöräily- ja retkeilytarvikkeista alen-
nuksia myöntävät mm:
• Fillari Center Sahakuja 4, 05810 
Hyvinkää. Jatkuva kausialennus -12% 
tarvikkeista, pyöristä ja tekstiileistä.
• Partioaitta, Welhonpesä, Scandi-
navian Outdoor ja Bear&Water: 10% 
alennus normaalihintaisista tuoteista.
• Karttakeskus ja www.startexstore.fi: 
10-15% tuoteale.
• Lisää  etuja:  https://www.suomen-
latu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html.
Jäsenmaksut v. 2018
Henkilöjäsen   24,00 €
Rinnakkaisjäsen  15,00 € 
(Henkilöjäsenenä toisessa yhdistyk-
sessä)
Perhejäsenyys     38,00 €
(Samassa osoitteessa asuvat)
Nuoriso-ja opiskelijajäsenyys  
(Nuorisojäsen alle 20 v ja Opiskelijajä-
sen alle 29 v)  12,00 €
Yhteisöhenkilöjäsenyys  27,00 €
Kannattajajäsenyys  500,00 € 
(Yritys- tai henkilöjäsen)
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Hyvinkään Latu osallistuu jälleen kesäiseen Suomi Meloo-tapahtumaan. 
34. Suomi Meloo kanoottiviesti Kuopiosta Imatralle 9.-15.6.2018

Liikumme tällä kertaa Saimaan vesis-
töissä, joka joukkueen kokeneemmalle 
kaartille saattaa paikka paikoin tuntua 
jo varsin tutulta seudulta. Luvassa on 
isoja järven selkiä ja kapeita vesirantu-
ja. Reitillä on viisi kanavaa, joiden su-
luttaminen voi olla aika jännittäväkin 
kokemus, jos ei sellaista aiemmin ole 
kanootilla kokenut. Järjestäjä on ker-
tonut tällä kertaa pyrkivänsä välttä-
mään autosiirrot aivan tykkänään, jo-
ten melojille jääkin tehtäväksi nauttia 
vain melomisesta omilla osuuksillaan. 
Kanootti voi pysyä vesillä koko viestin 
ajan. Joukkueena etenemme meloen 
pääasiassa yhtä kaksikkoa kerrallaan, 
joten kullekin melontaosuudelle tar-
vitsisimme ainakin kaksi innokasta 
melojaa. Toki varalle otetaan myös 
muutama yksikkö siltä varalta, ettei 
joka pätkää pystytä kaksikolla mene-
mään. Melottavien osuuksien määrä 
määräytyy joukkueen koon mukaan, 

eli mitä isompi joukkue, sitä useam-
man osuuden pystymme päiväsaikaan 
melomaan. Ja jos jotakuta kiinnostaa 
yömelonta, pyrimme järjestämään tä-
hänkin mahdollisuuden.
Joukkueen melojien lukumäärä on il-
moitettava järjestäjälle jo toukokuun 
aikana, eli kaipaisimme ilmoittautu-
mistasi 7.5.-18 mennessä. Ilmoittau-
tua voit Lauri Huhdille, p.050 3065095, 
lauri.huhti[at]pp1.inet.fi. 
Tapahtuma on maksullinen, Hyvin-
kään Latu maksaa joukkuemaksun. 
Sen sijaan melojamaksu sinun tulee 
suorittaa tilille, jonka numeron saat, 
kun kokoonnumme valmistelemaan 
joukkueen ottamuksia toukokuun ai-
kana. Matkan aikana syntyvät kulut, 
kaluston ja joukkueen kuljetus sekä 
mahdolliset yhteismajoitukset ja -ruo-
kailut, jaetaan osallistujien kesken 
melonnan jo tauottua.
  Lauri Huhti
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SUOMEN LATU KIILOPÄÄN JÄSENVIIKOT 2018
27.1.-3.2.18   Sydäntalvi -jäsenviikko
14.4.-21.4.18  Keväthanget -jäsenviikko
2.6.-9.6.18   Yötön yö -jäsenviikko
4.8.-11.8.18   Sadonkorjuu -jäsenviikko
22.9.-29.9.18  Ruskan väriloisto -jäsenviikko
24.11.-1.12.18  Revontulten taikaa -jäsenviikko
Suomen Latu Kiilopää  Kiilopääntie 620   99830 Saariselkä
Vastaanotto/puhelinvaihde 016-6700 700, email: kiilopaa@suomenlatu.fi


