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Hyvinkään Latu ry:n jäsenlehti 2/2018



Latu-Miilu                                          kansikuvassa Metsäkurjenpolvi

Hyvinkään Latu ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, 
ensimmäinen 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 30.11.2018 mennessä.
Tämän numeron toimittaja ja taittaja: Timo Tuomainen p. 040 5677085.

Hyvinkään Latu ry. on v. 1952 perustettu  Suomen Latu ry:n  paikalli-
nen, ympärivuotiseen ulkoiluun keskittynyt jäsenyhdistys. 
Emme ole urheiluseura, emmekä harrasta kilpailutoimintaa, eikä 
hiihdolla ole toiminnassamme erityisasemaa. Lajivalikoimaan kuuluvat 
mm. retkeily, patikointi, pyöräily, melonta, sauvakävely, lumikenkäily ja 
toki myös maastohiihto. Osallistumme myös ryhmällämme vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun, VAPEPAN toimintaan. Jäsenmäärä on n. 580.

Sivu 2

Haluatko opettaa pyöräilyä maahanmuuttajille?
Pyöräliiton Maahanmuuttajat pyörille -hanke kouluttaa koutseja ja apukoutseja vetä-

mään kursseja heille, jotka haluavat oppia pyöräilemään. Pyöräliiton hankkeen tavoite 
on opettaa pyöräilytaidottomia maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ympäri Suomea 

pyöräilemään ja löytämään pyöräilyn edut ja sen ilo.
Koutseja ja apukoutseja koulutetaan ensimmäisen kerran Hyvinkäällä 

22. elokuuta 2018 klo 9:30 – 16:00. 
Sveitsin uimalan tilaussaunalla.

Koutsit tulevat opettamaan pyöräilyn perustaidot tulevien kurssien osallistujille.
Koutsikoulutus on ilmainen ja voit ilmoittautua mukaan 

lähettämällä viestin osoitteeseen 
sanna.saarto@punainenristi.fi tai 040 8430004.

Tervetuloa mukaan!

Kurssin järjestävät yhteistyössä Pyöräliitto, Koti Hyvinkäällä –hanke, 
Hyvinkään kaupungin liikuntapalvelut ja Hyvinkään Latu



PUHEENJOHTAJALTA
 Juhannus oli perinteiseen tapaan sateinen ja kovin tuulinen. 
Alkukesähän oli muuten ollut poikkeuksellisen lämmin ja lähes sateeton. 
Juhannuksen sateet poislukien sadepäiviä eteläisessä Suomessa oli ollut 
neljän viikon aikana ainoastaan 4-5. Kaupunkialueella nurmikot tuntui-
vat ruskettuvan ja pelastuslaitos antoi varoituksen äärimmäisen suuresta 
metsäpalovaarasta. Pohjaveden pinnan lasku on havaittavissa selvästi 
esimerkiksi Sveitsin lähteellä. Vaikka lämpöiset säät tuntuvatkin pääasiassa 
mukavilta, poikkeuksilliset sääilmiöt aiheuttavat ihmisten mielissä huolta 
mahdollisesta ilmastonmuutoksen vaikutuksesta elinympäristöömme.
 Keskikesä on yhdistyksemme toiminnassa hiljaisempaa aikaa, väki 
lomailee ja lepäilee tahoillaan. Kansallispuistoretki tehdään kuitenkin 
heinäkuun viimeisenä viikonloppuna ja jälleen Ulko-Tammioon. Ajankohta 
johtuu saaren vuoroveneen kulkuajoista. Syyskesällä jatkuvat melonnat, 
pyöräretket, aamukävelyt ja patikkaretket. Uudenmaan latu-alueen yhtei-
nen Nuku yö ulkona tapahtuma järjestetään Inkoon Kopparnäsissä syys-
kuun alkupuolella hienoissa merellisissä maisemissa.
 Hyvinkään Ladussa aloitettiin toistakymmentä vuotta takaperin 
vanhusten ulkoilutoiminta. Palvelutaloissa ja vanhainkodeissa asuvia van-
huksia vietiin ulkoilemaan yhdessä vapaaehtoisten avustajien kanssa. Toi-
minta tuli tunnetuksi myös muille latuyhdistyksille, kun esittelimme sitä v. 
2011 Hyvinkäällä pidetyn Suomen Ladun kevätliittokokouksen yhteydessä. 
Nykyisin lukuisissa latuyhdistyksissä ympäri maata harrastetaan vastaavaa 
toimintaa. Meillä toiminta loppui kuitenkin kuluvan vuoden kesäkuussa 
vetäjäpulan vuoksi. Inarilla ei ollut mahdollisuutta jatkaa tehtävässä, eikä 
haeskeluistamme huolimatta löytynyt henkilöä, joka olisi toiminnan ve-
tämisestä ottanut kokonaisvastuun. Ulkoilutoiminnan vetäjän tehtävään ei 
voi valtuuttaa ihan ketä tahansa, sillä vastuu sairaista, vaikeasti liikkuvista 
ja hauraista vanhuksista on tietenkin suuri. Johtokunta joutui toteamaan, 
ettei toiminta voi jatkua.
 Kaipaisimme Hyvinkään Ladussa kipeästi uusia aktiivisia henkilöitä 
mukaan yhdistystoimintaan ja liikuttamaan kanssaihmisiämme. Tämä olisi 
tärkeää siksi, että yhdistyksemme toimintaa pyörittää ihan oikeasti vain 
muutaman aktiivisen toimijan joukko, joka harmaantuu ja harvenee  kovaa 
vauhtia. Uudet ideat ja -toimijat olisivat siksi enemmän, kuin tervetulleita. 

     Timo Tuomainen
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TERVETULOA TAPAHTUMIIMME

Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille kävely- pyöräily-, patikka- ja melon-
taretkille sekä muihin tapahtumiin. Tilaisuudet ovat jäsenyydestä riippumatta 
avoimia kaikille halukkaille ja useimmiten maksuttomia. Tapahtumien vetäjien 
puhelinnumerot löytyvät tapahtumatiedoista. Soittele kun haluat lisätietoa. 
Vetäjä saattaa sairastumisesta tai muusta syystä vaihtua, tai tapahtumaan tul-
la muita muutoksia. AAMUPOSTIN yhdistykset-palsta torstaisin sekä Hyvinkään 
VIIKKOUUTISTEN yhdistykset-palsta keskiviikkoisin kertovat ajankohtaisen ti-
lanteen. Lisätietoja myös kotisivuillamme: https://hyvinkaanlatu.sportti.info/ 
mistä löydät myös tapahtumasta mahdollisesti otettuja kuvia, sekä retkiker-
tomuksen. Tapahtumakalenterista löytyy kunkin tapahtuman kohdalta ilmaus 
retken vaativuustasosta; Helppo, Keskivaativa, tai Kuntoa kysyvä. 

TAPAHTUMAKALENTERI HEINÄKUU - JOULUKUU 2018
pvm Heinäkuu

La
7.7.

Jättipalsamin kitkemistalkoot Vehkojalla, Metsäpuron varrella.
Kitkemme yhdessä alueelle levinneen jättipalsamin kasvustot.
Kokoontuminen Palvikuja 4:n taakse klo 10:00.                                      
Tiedustelut: Tarja Tauriainen, p. 050 5252123.

La
28.7.-
Su
29.7.

Retki Ulko-Tammioon. 
Yönyli retki Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon. Oma teltta 
tai laavu ja omat retkieväät mukaan. Lähtö kimppakyydein Härkä-
vehmaan kentän reunasta, Aleksis Kivenkadulta klo 7:00. 
Edestakainen venekyyti Haminasta maksaa 30 € aikuiselta ja 15 € 
lapselta. Ilmoittautuminen ennakkoon retkelle on välttämätöntä. 
Osanottajamäärä on rajoitettu. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 5677085. 
Helppo retki.

pvm Elokuu
Su 
5.8.

Melontapäivä. 
Lähtö kanoottivarikolta, os. Nummenkärjentie 2, klo 8:00. 
Kokopäiväretki, osanottomaksu. Ilmoittauduthan myös, jos 
tulet omalla kalustolla, kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi.                          
Ilmoittautumiset, tiedustelut sekä opastus ja kanoottien 
varaukset: Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.
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pvm Elokuu
La 
11.8.

Jättipalsamin kitkemistalkoot Vehkojalla, Metsäpuron varrella.
Kitkemme yhdessä alueelle levinneen jättipalsamin kasvustot.
Kokoontuminen Palvikuja 4:n taakse klo 10:00.                                  
Tiedustelut: Tarja Tauriainen, p. 050 5252123.

La
11.8.-
Su
12.8.

Melontaviikonloppu. 
Lähtö lauantaina klo 8:00 kanoottivarikolta, os. Nummenkärjentie 
2. Paluu sunnuntaina illansuussa. Omat eväät ja 
majoitteet mukaan. Osanottomaksu. Ilmoittauduthan myös, jos 
tulet omalla kalustolla, kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi.                                  
Ilmoittautumiset, tiedustelut sekä opastus ja kanoottien 
varaukset: Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.

Ti
14.8.

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

Su
19.8.

Laurin pyöräretki.
Pyöräretki sopivaan kohteeseen. Lähtö Aleksis Kivenkadun 
P-paikalta, Härkävehmaan kentän reunasta klo 10:00.
Tiedustelut: Lauri Huhti, p. 050 3065095. 
Keskivaativa retki.

Su
26.8

Melontapäivä. 
Lähtö kanoottivarikolta, os. Nummenkärjentie 2, klo 8:00 Koko-
päiväretki, osanottomaksu. Ilmoittauduthan myös, jos 
tulet omalla kalustolla, kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi.                                  
Ilmoittautumiset, tiedustelut sekä opastus ja kanoottien 
varaukset: Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.
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pvm Elokuu
Ti
28.8.

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

pvm Syyskuu
Su
2.9.

Pyöräretki Suomieheen. 
Pyöräilemme Suomieheen ja poikkeamme mm. Suomiehensuolle. 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan  P-paikalta, os. Uudenmaankatu 69, 
klo 10:00. Juotavaa ja eväät mukaan.
Tiedustelut: Seija Vuori, p. 040 5677086. 
Helppo retki.

La
8.9.-
Su
9.9.

Nuku yö ulkona tapahtuma. 
Tule viettämään yö Uudenmaan Latualueen yhteisessä Yö meren 
rannalla –tapahtumassa Kopparnäs-Störsvikin alueella 
Inkoossa. Saapuminen alueelle lauantaina klo 12 alkaen. Tapahtu-
ma järjestetään oma majoitus ja –ruokailu periaatteella. Paikalla 
on tulipaikkoja, joissa onnistuu niin makkaran kuin lettujen 
paistaminen. Ohjelma ja aikataulut vahvistuvat kesän aikana. 
Luvassa monipuolista ohjelmaa perheen pienemmille ja nuoria 
aikuisia unohtamatta.
Ks. tarkempi info sivulla 15.

Ti
11.9.

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

La
15.9.

Jättipalsamin kitkemistalkoot Vehkojalla, Metsäpuron varrella.
Kitkemme vielä kerran yhdessä alueelle levinneen jättipalsamin 
kasvustot. Kokoontuminen Palvikuja 4:n taakse klo 10:00. 
Tiedustelut: Tarja Tauriainen, p. 050 5252123.
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pvm Syyskuu
Ti
25.9.

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

La
29.9.

Hyvinkään Ladun ja Hyvinkään Sydänyhdistyksen retki Iso-Kar-
hulammelle.
Maailman Sydänpäivän merkeissä ruskaretki Iso-Karhulammelle 
Usmiin, Usminrinteentie 82, Usminjärven pohjoinen ranta. Retki 
on tarkoitettu heille, jotka pystyvät kävelemään maastossa. Omat 
eväät mukaan. Hyvinkään Latu tarjoaa nokipannukahvit. Lähtö 
kimppakyydein klo 9:30 Onnensillasta. Hyvinkään Ladun väki 
ilmoittautuuu Timo Tuomaiselle: p. 040 5677085 ja Sydänyhdis-
tyksen väki Marjatta Toivoselle:  p. 040 7492982.

pvm Lokakuu
La
6.10.

Talkoot Latu-Miilun ulkoilumajalla. 
Syystalkoissa haravoidaan ympäristöä ja siivotaan majaa. Muuta-
kin hommaa saattaa olla. Talkoot alkavat klo 10:00. Keittolounas 
tarjotaan talkoolaisille työn ohessa. 
Latu-Miilun osoite on Usmintie 303. Tervetuloa!

Ti
9.10.

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

Su
14.10.

Miilun Patikka 
Retki Usmin syksyisessä maastossa. Opastettu maastopatikka, 
matkalla pidetään nuotiotauko. Otatathan juomaa ja evästä 
reppuun. Lähtö Latu-Miilusta, os. Usmintie 303, klo 10:00. 
Tiedustelut ja opastus: Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.
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pvm Lokakuu
Ti
23.10.

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

La
27.10.

Retki Petkelsuolle
Lähtö klo 10:00 Puolimatkan koulun pihasta, kimppakyydein. 
Kesto noin 3 tuntia. Tiedustelut ja ennakkoilmoittautuminen: 
Tarja Tauriainen, p. 050 5252123. Helppo retki.

Su
28.10.

Laurin kävelyretki
Kävelyretkelle Lentokentän maastoon lähdetään VR:n konepajan 
”rautasaunan” tietämiltä klo 10:00. Osoite on Pajatie 8.
Tiedustelut ja opastus: Lauri Huhti, p. 050 3065095.
Helppo retki.

pvm Marraskuu
Ti
6.11.

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

Su
11.11.

Isänpäivän patikka Usmissa
Retki Usmin syksyisessä maastossa. Opastettu maastopatikka, 
matkalla pidetään nuotiotauko. Otatathan juomaa ja evästä 
reppuun. Lähtö Latu-Miilusta, os. Usmintie 303, klo 10:00.
Tiedustelut ja opastus: Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.

Ke
14.11.

Hyvinkään Latu ry:n syyskokous 
Hyvinkään Latu ry: n syyskokous kaupungintalon Kallio-
kokoustilassa, os. Kankurinkatu 4-6 klo 18:30. Kokouslistalla mm. 
toimihenkilövalinnat ja sääntömuutosasia. Kahvitarjoilu 
Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan!
Katso kokouskutsu sivulta 11.
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pvm Marraskuu
Ti
20.11.

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

Ti
27.11.

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

To
29.11.

Pikkujoulu
Pikkujoulu Latu-Miilussa klo 18:00 alkaen. Joululauluja lauletaan 
ja pikkujouluohjelmaa on luvassa. Oma ohjelmanumerosikin 
käy! Joulupuuroa, väskynäsoppaa ja joulutorttukahvit tarjotaan. 
Joulupukki piipahtanee, joten tuo pikku paketti pukin pussiin. 
Tiedustelut:
Tervetuloa!

pvm Joulukuu
Su
9.12

Joulustressin poistopatikka
Lähtö Hyyppäräntien P-paikan infotaululta, hevostallien kohdalta 
klo 10:00. Ota irtiotto joulukiireestä ja lähde 3 tunnin 
maastopatikalle metsän siimekseen. Tauko Latu-Miilun majalla. 
Tiedustelut ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159.
Keskivaativa retki.

Ti
11.12.

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

Hyvinkään Ladulla on omistuksessaan kuusi erilaista kanoottia. Niitä 
käytetään ensisijaisesti yhdistyksen omissa melontatapahtumissa, 
joihin ilmoittautuessasi voit varata paikan kanootista, tai kanootin          
käyttöösi maksutta. Yhdistyksen jäsenet voivat myös vuokrata kalustoam-
me omaa melontaretkeään varten. Vuokraushinnat sisältävät kanootin 
varusteineen, melat, melontaliivit ja aukkopeitteet kajakkeihin. 

Kalusto:
• Latu-Lotta, merikajakkiyksikkö Artic Sea 500. Yksikkö kahdella
       lastitilalla ja yhdellä etulastilokerolla kumiluukuin.
• Latu-Lady, merikajakkiyksikkö Mari. Yksikkö kahdella lastitilalla 
       kumiluukuin
• Latu-Lempi, merikajakkikaksikko Unalaska II. 
       Retkikaksikko tavara-aukolla ja kahdella lastitilalla kumiluukuin.
• Latu-Welho, merikajakkikaksikko Star. 
       Nopeakulkuinen, kevyt kaksikko kahdella lastitilalla kumiluukuin.
• Latu-Liisa, kajakkikaksikko mallia Puula, retkikaksikko                           

kahdella lastitilalla
• Bell Alaskan, kolmen istuttava avokanootti retkeilyyn.

Vuokraushinnat: 
• Yksikkö 10 euroa vuorokausi ja 40 euroa viikko.
• Kaksikko 20 euroa vuorokausi ja 80 euroa viikko.
• Avokanootti 20 euroa vuorokausi ja 80 euroa viikko. 

Peräkärry kanoottien ja (muuhunkin) kuljetukseen.

Yhdistyksellä on peräkärry lähinnä kanoottien kuljetusta varten. 
Se on varustettu irrotettavalla kuljetustelineellä, joten sitä voi käyttää 
myös muihin kuljetuksiin.
Peräkärryn kokonaispaino on 750 kg, kantavuus 500 kg, lavakoko 150 x 
300 cm. 
Peräkärryä vuokrataan hintaan 20 €/vrk, tai sopimuksen mukaan.
Kalustoa säilytetään kesäaikaan Nummenkärjen kaupunginosassa.
Vuokraustiedustelut Kalevi Kalliomäeltä, p. 0400 138159 tai 
email: kalevi.kalliomaki[at]pp.inet.fi.
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SYYSKOKOUS
  
Hyvinkään Latu ry.
0831177-8

KOKOUSKUTSU SYYSKOKOUS

Aika: 14.11.2018 klo 18:30.
Paikka: Hyvinkään kaupungintalo, kokoustila Kallio, os. Kankurinkatu 4-6. 
Järjestelyt: Käynti Kallio kokoustilaan on kaupungintalossa ovesta, joka on 
Säästö-Karit myymälän puoleisella sivulla. Kokouksessa on osallistujille 
kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan,  ja 
kahden ääntenlaskijan valinta.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
3. Johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 
2019 
4. Päätetään johtokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti 
maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista vuodelle 
2019.
5. Määrätään jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruus vuodelle 
2019 
6. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä.
7. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä kaksi
varajäsentä.
8. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille 
henkilökohtaiset varahenkilöt vuodelle 2019.  
9. Nimetään tarpeelliseksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät vuodelle 
2019. 
10. Nimetään edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin ja heille varahenkilöt.
11. Päätetään, missä lehdissä yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot 
julkaistaan.
12. Käsitellään yhdistyksen sääntömuutosasia. Sääntömuutosasiaa
esitellään tämän julkaisun sivulla 12.

Hyvinkäällä 04.06.2018  
Johtokunta.
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SÄÄNTÖMUUTOSASIAA
 Suomen Latu on hyväksyttänyt Patentti- ja rekisterihallituksella 
jäsenyhdistyksiään varten uudistetut säännöt ja suosittelee yhdistyksiä 
harkitsemaan sääntöjen päivittämistä uusien mallisääntöjen pohjalta. 
 Hyvinkään Latu ry:llä säännöt ovat vanhanmalliset, joten myös 
meillä lienee syitä muutoksiin.
 Sääntöjen muuttaminen on merkittävä asia yhdistyksille, sillä 
säännöissä määritellään yhdistyksen tarkoitus ja toimintatavat kuten myös 
toimintamallit yhdistyksen käytännön toiminnalle. Säännöissä määritel-
lään mm. hallituksen kokoonpano ja tehtävät sekä vuosikokousten määrä 
ja sisältö. 
 Sääntöjen päivityksen yhteydessä jäsenyhdistys voi päättää, ha-
luaako se jatkossa toimia kahden vai yhden vuosikokouksen mallilla. Nyt 
voimassaolevin Hyvinkään Ladun sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksia 
on vuosittain kaksi.
 Yhden kokouksen mallissa sekä tilinpäätös että seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio päätetään samassa kokouksessa. Halli-
tuksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Yhden kokouksen malli 
säästää siis byrokratiaa ja myös kokouskuluja yhden kokouksen verran.
Kahden kokouksen mallissa kevätkokous keskittyy tilinpäätösasioihin. 
Syyskokouksessa pääasioina ovat henkilövalinnat, toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. 
 Mallisäännöt on laadittu sekä yhden, että kahden kokouksen mal-
lilla. Näistä on siis jompikumpi valittava. 
 Sääntömuutoksista päätökset tekee yhdistyksen kokous. Sääntöjä 
voi muuttaa vain nykyisissä säännöissä määrätyllä tavalla. Voimassaolevis-
sa Hyvinkään Ladun säännöissä on maininta, että sääntömuutoksesta pitää 
päättää kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. 
 Sekä voimassaolevat toimintasääntömme, että uuden mallin 
sääntöehdotukset ovat luettavissa kotisivuiltamme: https://hyvinkaanlatu.
sportti.info/ Ne löytyvät etusivulta, vasemmalla olevasta valikosta: Yhdis-
tyksen säännöt.

 Hyvinkään Ladun hallitus (johtokunta) kokoontuu kuukausittain, 
lukuun ottamatta heinäkuuta. Hallituksen tehtävänä on mm. johtaa yhdis-
tyksen toimintaa, hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä edustaa 
yhdistystä. Lisäksi se mm. hyväksyy yhdistyksen tekemät sopimukset.
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 Kesä 2017 käynnistyi kohdallani nyt 19. kertaa Hyvinkään Ladun 
Suomi Meloo-joukkueen mukana meloen Kuusamosta Iihin. Tällä kertaa 
mieleenpainuvimmat pätkä osuivat viestin alkupäiville. Ensimmäisten osuuk-
sien jälkeen järjestäjä oli pakotettu kertomaan, ettei Kitkajärvelle päässytkään 
melomaan, sillä se oli vielä jäässä. Korvaukseksi pääsimmekin kiertämään 
Pikku Karhunkierroksen jalkaisin, ja jatkamaan tästä melontaosuudelle  Oulan-
kajoessa. Se olikin ainutlaatuinen kokemus koko Suomi Meloo-urani varrelta. 
Melajuhlat vietimme Taivalkoskella, joka allekirjoittaneelle oli varsin tuttu 
paikka niiltä kerroilta, kun Rajalta Rajalle -hiihto siellä pyöri. Suomi Meloon 
päätöstaival melottiin meritse Iihin. Aiemmista melontakerroistani muistan 
esimerkiksi aamupakkasen Visulahden nurmikolla, tai metriset aallot Kolin 
edustalla ja Manamansalosta lähdettäessä.
 Elokuussa oli mukana Ladun melontaretkellä Janakkalassa. Meloimme 
varsin tutusta Kernaalasta Räikälänjokea Viralanjärvelle ja Koskenjokea paikal-
liselle kyläyhdistyksen laavulle nauttimaan eväitä tai makkaraa, kun tuletkin 
sinne saatiin viritettyä. Paluumatkalla poikkesimme vielä juomaan kahvit Ullan 
Pakarissa Riihimäellä. 

LAURIN LATUVUOSI

Suomi Meloo 2017 tapahtuman alkutaipaleelta Kuusamossa
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 Elokuun vedin myös pyöräretken edelliskesien tapaan, mutta tällä 
kertaa kiersimme kotokaupunkimme hyödyntäen kevytliikenneväyliä, hiihto-
reittejä kuin muita soveltuvia polkujakin. Osallistuja lähtöpaikalle ilmaantui 
3 polkijaa itseni lisäksi, vaikuttiko siihen menossa oleva sadonkorjuu aika? 
Kerran onnistuin hukkaamaan aikomani reitin, muttemme ehtineet ajaa kuin 
vähän toistasataa metriä, kun takaani valppaat retkitoverini jo suvaitsivat 
epäillä etenemissuuntaamme. Käännyimme ympäri palaten edelliseen kadun-
kulmaan. Tästä voisi havainnoida, ettei vetäjäkään välttämättä tunne kaikkia 
kaupungin kolkkia läpikotaisin.
 Vielä elokuulle mahtui Latu-Miilun ulkoilumajamme 40-vuotis juhla. 
Samalla juhlimme Hyvinkää kaupungin satavuotista taivalta. Ansioituneita
latulaisia palkittiin tapahtumassa erilaisin huomionosoituksin. Sain sieltä 
minäkin kotiin viemisinä hienon latuaiheisen solmioneulan aiemmin saamieni 
mitalien jatkoksi. Juhlassa saattoi myös nauttia oivallisesta mieskuorolaulan-
nasta.

Leivonmäen kansallispuistossa
 Syyskuun alussa teimme viikonlopun mittaisen retken Leivonmäen 
kansallispuistoon. Paikannimi oli lapsuudestani tuttu, sillä se löytyi niin monen 
Rajalan ja Sukulan bussien reitiltä, kun ne pysähtyivät Mäntsälän linja-auto-
asemalla. Muutoin en paikkakunnalla ole aiemmin pyörinyt, vaikka tätä Suo-
men kamaraa on jo aika tavalla tullut tutkailtuakin, ei vähiten Suomi-Meloo 
retkillämme. Kansallispuiston reitit osoittautuivat sangen helppokulkuisiksi. 
Käymällämme reitillä oli myös lintutorni, jonne joukolla kipusimme näköaloja 
tiirailemaan. Teltat pystytimme Joutsniemen suulle, jonka jälkeen kävimme 
jalan tutustumassa pitkälle Rutajärven selälle kurkottavaan niemeen. 
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 Uni maistui makoisalta tämän jotoksen jälkeen. Aamulla kokosimme 
teltat ja siirryimme alun patikoiden ja sitten autokyydillä vielä katsomaan 
Koskikaran rehevää jokilaaksoa. Paluumatkalla Hyvinkäälle pysähdyimme vielä 
verryttelemään jäseniämme Pulkkilanharjun maisemissa. Tähyilimme niin 
Kelveneen saaria kuin Tehin selkääkin. Taisimme sielläkin tukea paikallisen 
kioskiyrittäjän tarjoiluja.  

 Lokakuussa osallistuin ties kuinka monetta kertaa Hyvinkään Ladun 
Miilunpatikkaan, joka tällä kertaa taivallettiin sangen sateisessa säässä. Tämä 
varmaankin verotti tapahtuman osanottoa, sillä lähtöpaikalle ilmaantui vain 
8 osallistujaa. Yleensähän meitä on ollut samaisessa tapahtumassa kolmat-
takymmentä osanottajaa nauttimassa syksyn väriloistosta. Patikoimme tällä 
kertaa tuttua Kaksoislammin reittiä Isolle Karhulle ja sieltä latu-uraa pitkin 
Pikku-Usmin kautta Usmijärven uimarannalle. Täältä jatkoimme järven ympäri 
Piilolammelle, jonka pohjoispään nuotiopaikan tulilla paistettiin taas makka-
rat. Paluumatka kulki polkuja pitkin Kypärän kautta Latu-Miiluun.
Isänpäivän patikka käveltiin marraskuussa, mutta tällä kertaa se jäi minulta 
väliin. 
 Mutta Ladun pikkujouluista en malttanut pysyä poissa tälläkään ker-
taa. Latu-Miilussa oli jälleen tarjolla joulupuurot ja tortut, kauden ensimmäi-
set. Reijo arvuutteli jälleen luontoaiheisella visallaan ja taisi se joulupukkikin 
talossa kiireiltään piipahtaa. Ilmeisen kilttejä latulaisia oli paikalle tullut, sillä 
jokaista pukki muisti pienellä lahjapaketilla. 

Pikku Karhulampi osuu usein patikkaretkien reitille
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 Joulustressiä käytiin taas keventämässä Kalevin johtamalla patikalla, 
josta luntakin löytyi Usmin metsistä, muttei kuitenkaan niin paljoa, että sukset 
olisi kannattanut mukaan ottaa. Kävimme jälleen piipahtamassa Latu-Miilussa 
pikkujoulun rääppiäisillä.
 Talven ensimmäisen hiihtotapahtuman vedin tammikuun 3. sunnun-
taina. Osanottajia oli tällä kertaa 8 suksijaa. Kävimme Latu-Miilussa syömässä 
eväät ja mehut juomassa. Viikko tästä oli lumet taas sen verran sulaneet, 
että päädyin muuttamaan Laturetken Riihimäkeen kävelyksi Latu-Miiluun. 
Odotukset tähän vuodenaikaan olisivat, että pääsisimme hiihtämään, mutta 
varsinkaan nykyisin ei lumen varaan voi ainakaan alkutalvesta laskea. Neljään 
pekkaan taivalsimme siis jälleen Kulomäestä Latu-Miiluun ja takaisin pitkin 
tuttuja polkuja.
 Helmikuun avasin kanttiinivuorolla majallamme. Lunta oli tuolloin 
vielä sen verran vähän, että osa kävijöistä saapui jalan tai pyörällä. Useat 
tulijoista ilmaisivat tyytyväisyytensä siihen, että Latu-Miilu oli jo avattu. 
Päivän päätteeksi laskin kävijät, noin 30 henkeä. Kiirettä ei siis pitänyt, vaikka 
tulijoiden pääjoukko ilmaantui paikalle vasta viimeisellä aukiolotunnilla kello 
kahden jälkeen.

Tammikuussa päästiin suksimaan Maaliskuussa lumikenkäiltiin
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 Hiihtolomaviikolle siirretty kaupungin ympärihiihto veti tällä kertaa 
viisi innostunutta hiihtäjää. Parina edellisenä kertaa olin saanut kiertää yksin 
lenkin joko vähäisen lumitilanteen tai kipakan pakkasen takia. Nyt oli sää 
kohdallaan ja luntakin sen verran, että muillakin oli uskoa hiihdon toteutumi-
seen. Reittimme kulki tuttuja latuja palaneelta ABC asemalta Hakalan kautta 
Lehtolan majalle, sieltä edelleen lentokentän kautta Erkylän majalle, josta 
jatkoimme Kulomäen sivuitse Latu-Miiluun ja takaisin lähtöpaikalle. Matkalle 
osui niin konelatua, hiihtämällä avattua latu-uraa, kuin lähes umpihankeakin 
loppupään pelto-osuuksilla Kytäjoen sillalle. Matkaa mittariin kertyi 36 kilo-
metriä ja aikaa siihen kulutimme karvan alle kuusi tuntia. 
 Lumikenkäretkiä olisi maaliskuussa ollut tarjolla 4 sunnuntaina, mut-
ten tällä kertaa kerennyt yhteenkään. 
 Toukokuussa minulta jäi väliin Äitienpäiväpatikka, mutta kuvien 
mukaan porukkaa on ollut mukavasti patikoimassa ja sääkin suosi tutuilla 
Usmin poluilla. Toukokuun lopulla sen sijaan ehdin mukaan maaseutupyöräi-
lyyn. Reittiin mahtui niin asfalttipaanaa kuin soraränniäkin. Kalevi löytää aina 
reiteillensä pätkiä, joita ainakaan kaikki eivät ole aiemmin kulkeneet. Retken 
puolimatkassa kohteena oli lammastila Hausjärven Nyryssä. Mehut ja eväät 
nautittuamme pääsimme hieromaan kauppaa tilan tuotteista, eli ainakin 
muutama lankakerä vaihtoi omistajaa, samoin kuin joitakin paistitilauksia 
tehtiin myöhemmin toimitettavaksi. Lampaiden seassa käyskentely oli ainakin 
osalle porukasta melkoista eksotiikkaa.
 En tiedä miten vielä voisin kehua Ladun toimintaa, mutta osallistu-
malla sen retkille ja tapahtumiin voi aina löytää jotain uutta ympäristöstäm-
me, saada hyvän mielen ja vähän kunnon kohenemistakin. Lähde siis mukaan 
tapahtumiimme, vaikka heti tulevana viikonloppuna!  Lauri Huhti
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LUONTOELÄMYKSIÄ VIROSSA

 Viro on suomalaisten suosituin vierailukohde. Useimmille riittää 
Tallinna ja sen ympäristö kylpylöineen, mutta tietenkin paljon muutakin maa 
tarjoaa. Itseäni on kiehtonut, paitsi viron sukulaiskieli, myös sen luonto. Siinä 
on paljon samaa kuin Suomessa, mutta myös runsaasti omaperäistä. Jo heti 
Suomenlahden takana kiinnittyy huomio jyrkkään rantatöyrääseen, klinttiin. 
Geologia on erilaista. Maan kansallispuistot ovat myös kiehtovia; niiden kehit-
tämiseen osallistui aikanaan Hyvinkään Ladun jäsen Matti Helminen.

 Olen parina vuonna osallistunut Tuglas-seuran Viron luontomatkoille, 
joiden oppaina ovat toimineet opaskirjaekspertti Tapio Mäkeläinen ja biologi 
Rein Kuressoo.  Pari vuotta sitten huhti-toukokuun vaihteessa kiertelimme 
Haapsalun ympäristössä. Suurten vesilintujen muutto oli parhaimmillaan, ja 
useimmilla - paitsi minulla - oli pitkä jalustalla seisova kaukoputki matkassa. 
Toki itsekin pääsin tiiraamaan kymmentuhatpäisiä, äänekkäitä hanhilaumoja. 
Rein Kuressoo yritti saada useassa paikassa puhelimeensa taltioidulla kut-
suäänellä valkoselkätikkaa esille, mutta ei onnistunut. Yhden kerran onnistuin 
hämäämään biologia: kukuin kartanoraunion takana, ja eikö vain opas esitel-
lytkin heti seurueelle käen ominaisuuksia.

 Peipsijärvi aukeaa rannattomana silmänkantamattomiin.
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 Vuosi sitten luontomatkan kohteena oli Itä-Viro, jossa en ollut aikai-
semmin liikkunut. Tartosta käsin teimme veneretken Ema-joella, ja useilla 
retkillä taiteilimme pikkuteiden päässä pitkospuilla ja metsäpoluilla. Niin 
puut, kukat kuin linnut saivat tunnistusnimen niin suomeksi, viroksi kuin lati-
naksikin. Petoeläinerikoisuutena kuulimme, että Viron metsiin on pikku hiljaa 
muuttanut sakaali Ukrainan ja Valko-Venäjän kautta. Metsästäjät eivät aluksi 
itsekään uskoneet näkemäänsä, mutta nyt laji on varmennettu.

Komeita joenrantamaisemia kaukana pääteistä.

 Itä-Viron koskettavimpia kokemuksia on rannaton Peipsijärvi. Sen 
rantamilla asustelee vanhauskoisia ortodokseja sekä omaperäisiä setukaisia. 
Heidän kulttuurinsa tuotteisiin tutustuimme samoin kuin mittaviin sipuliviljel-
miin. Narva-joen rantamilla olimme vain kivenheiton päässä Venäjän rajasta.
Pohjois-Virossa on sekä taloudellisen vaurauden tuojana että ongelmien ai-
heuttajana palavankiven louhosalueita. Aines on ruskohiilen tapaista poltto-
ainetta, ja sen kaivaminen tuottaa suunnattomia jätevuoria. Yhden sellaisen 
rinteille on rakennettu laskettelukeskus. Pääsimme laskeutumaan yhden 
palavankiven kaivoksen tunneleihin, joissa vanhat työntekijät esittelivät kai-
vauskoneitaan.
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Hiekkakiveä on helppo louhia. 
Tässä yksi kaivanto.

Palavaakiveä kaivetaan syvemmältäkin. 
Kaivosmuseossa pääsee maan alle.

 Kuluvana kesänäkin olen lähdössä samantapaiselle luontomatkalle. 
Suuntana on nyt Lounais-Viro, Pärnu ympäristöineen. Jälleen on odotettavis-
sa niin tuttuja kuin uudenlaisia maisemia. Veneilemme mm. pieneen Kihnun 
saareen, jonka omalaatuiseen elämäntapaan tutustumme. – Kannattaa lähteä 
välillä merta edemmäs kalaan, varsinkin kun merimatka on vain parin tunnin 
mittainen!
      Reijo Huuskonen

Latu-Miilun ulkoilumaja 
Usmissa on toimintamme 
tukikohta. Maja on rakennettu 
talkoilla v. 1977 yhdistyksen 
omistamalle tontille.
Ulkoilumajamme toimii talvella 
latukahviona viikonloppuisin, 
hiihtolomaviikolla myös arki-
päivisin. Ulkoilumajaa ei vuok-
rata ulkopuolisille. 
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Jättipalsamitalkoot Metsäpuron varrella
Kitkemme jättipalsamia Vehkojalla, Metsä-
puron tuntumassa. Kitkentäpäivät ovat 7.7., 
11.8. ja 15.9. Kokoontuminen joka kerralla 
Palvikuja 4:n taakse klo 10:00 Tiedustelut: 
Tarja Tauriainen, p. 050 5252123. 
Hyvinkään kaupunki toimittaa paikan päälle 
talkoolaisille hanskoja ja virvokkeita. Varaat-
han itsellesi työhön sopivaa vaatetusta, ku-
misaappaat ja halutessasi omat hansikkaat 
sekä paljon iloisen toimekasta ja yhteisöllistä 
mieltä.

PARI VINKKIÄ KESÄLOMALAISILLE

Yönyli retki Ulko-Tammioon 28.7.- 29.7. 
Retki Itäisen Suomenlahden kansallis-
puistoon. Oma teltta tai laavu ja omat 
retkieväät mukaan. Lähtö kimppakyydein 
Härkävehmaan kentän reunasta, Aleksis 
Kivenkadulta klo 7:00. 
Edestakainen venekyyti Haminasta mak-
saa 30 € aikuiselta ja 15 € lapselta. Ilmoit-
tautuminen ennakkoon retkelle on välttä-
mätöntä. Osanottajamäärä on rajoitettu. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 
5677085.

HYVINKÄÄN LATU YHTEYSTIETOJA
puheenjohtaja: 
Timo Tuomainen p. 040 5677085. timo.tuomainen[at]pp1.inet.fi
varapuheenjohtaja: 
Kalevi Kalliomäki p. 0400 138159. kalevi.kalliomaki[at]pp.inet.fi
sihteeri/tiedottaja:
Lauri Huhti p. 050 3065095. lauri.huhti[at]pp1.inet.fi
Muut yhdistyksen toimijoiden yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme.
yhdistyksen kotisivut: https://hyvinkaanlatu.sportti.info/
Facebook: https://www.facebook.com/hyvinkaanlatu/
pankkiyhteys: BIC: OKOYFIHH FI56 5062 0320 2435 24
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JÄSENYYS HYVINKÄÄN LADUSSA
Ulkoile, osallistu ja vaikuta.
Hyvinkään Ladun jäsenenä pääset osaksi aktiivisten ulkoilijoiden ja liikkujien 
joukkoa, jotka edistävät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia. 
Tule mukaan paikalliseen yhdistystoimintaan, toimikuntiin, vetäjäksi retkille 
tai muuten vain liikuttamaan kanssaihmisiäsi. 
Paikallisyhdistyksen kautta olet myös Suomen Latu ry:n jäsen.

Jäsenyyteen liittyvät asiat Suomen Ladun kautta
Kaikki jäsenyyteen liittyvät asiat (liittyminen, eroaminen ja muutokset)
hoituvat Suomen Ladun jäsenpalvelun kautta.
nettisivulla: www.suomenlatu.fi. 
sähköpostilla: jasenpalvelu@suomenlatu.fi
puhelimitse: 09 8567 7450.
Osoitetietojen muutokset päivittyvät automaattisesti.

Jäsenedut v. 2018
Jäsenenä saat runsaasti rahanarvoisia etuja eri tahoilta:
• Latu & Polku -lehti, viisi kertaa vuodessa. 
• Alennuksia Suomen Ladun koulutuksista, kursseista, vaellusmatkoista ja 

tapahtumista. 
• Suomen Latu Kiilopää: alennuksia Suomen Latu Kiilopäällä.
• OP Vakuutus: tapaturmavakuutus Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten 

tapahtumissa.
• Pyöräily- ja retkeilytarvikkeista alennuksia myöntävät mm: Fillari Center 

Sahakuja 4, 05810 Hyvinkää. Partioaitta, Welhonpesä, Scandinavian Out-
door, Bear&Water, Karttakeskus, startexstore.fi, sekä lukuisat muut tahot.

• Majoitus- ja matkailualennuksisia: VikingLine, Holiday Club-online, ym.
Lisää etuja: https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html.

Jäsenmaksut v. 2018
Henkilöjäsen   24,00 €
Rinnakkaisjäsen  15,00 € (Henkilöjäsenenä toisessa yhdistyksessä)
Perhejäsenyys   38,00 € (Samassa osoitteessa asuvat henkilöt)
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (Nuorisojäsen alle 20 vuotias ja Opiskelijajäsen 
alle 29 vuotias)  12,00 €
Yhteisöhenkilöjäsenyys  27,00 €
Kannattajajäsenyys  500,00 € (Yritys- tai henkilöjäsen)
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NUKU YÖ
ULKONA
8.9.2018

SUOMEN LATU haastaa lauantaina 8.9. 2018 suomalaiset nukkumaan yönsä 
ulkona. Majoitteena voi olla teltta, tarppi, laavu tai vaikka kuusen alus. Tär-
keintä on nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuu-
desta yöpyä ulkona.

Tule viettämään yö Uudenmaan Latualueen yhteisessä Yö meren rannalla –
tapahtumassa Kopparnäs-Störsvikin alueella Inkoossa. 

Tapahtuma alkaa lauantaina klo 12 ja se järjestetään oma majoitus ja –ruo-
kailu periaatteella. Paikalla on tulipaikkoja, joissa onnistuu niin makkaran kuin 
lettujen paistaminen. Ohjelma ja aikataulut vahvistuvat kesän aikana. Luvassa 
monipuolista ohjelmaa perheen pienemmille ja nuoria aikuisia unohtamatta.
Saapuminen alueelle tapahtuu Helsinki-Hanko tieltä (tie n:o 51) Degerby 
kohdalta Kopparnäsin tie - >  Rågbergin tietä Sandfjärdenin parkkipaikalle. 
P-paikalta on kävelymatkaa polkua pitkin n. 600 metriä Sandvikin hiekkaran-
nalle. Majoittuminen rannan läheisyydessä mäntymetsikössä.
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Hyvinkään Ladun jäsen! Oletko koskaan käynyt oman 
yhdistyksen järjestämällä retkellä?

Lähde tulevana syksynä patikoimaan Miilunpatikka, 
tai tule Isänpäivänä retkelle Usmiin. 

Tai katso kalenteristamme muu sinulle sopiva juttu.
Olet tervetullut retkillemme ja muuhun toimintaan.


