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Latu-Miilu 1/2019                         kansikuva Saariselältä

Hyvinkään Latu ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen 
numero painetaan vuodenvaihteen tuntumassa ja toinen kesä- heinäkuun vaihteessa 
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 31.05.2019 mennessä.
Tämän numeron toimittaja ja taittaja: Timo Tuomainen p. 040 5677085.

Hyvinkään Latu ry. on v. 1952 perustettu Suomen Ladun paikallisyhdistys.
Harrastamme ympärivuotista ulkoliikuntaa LUONNOSSA LUONNOLLISESTI. Lajivalikoi-
maan kuuluvat mm. retkeily, patikointi, pyöräily, melonta, sauvakävely, lumikenkäily 
ja maastohiihto. Hiihdolla ei kuitenkaan ole toiminnassamme erityisasemaa, vaikka 
yhdistyksen nimi siihen viittaakin. Osallistumme myös ryhmällämme vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun, VAPEPAN toimintaan. Jäsenmäärä yhdistyksessämme on n. 580.
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Latu-Miilun ulkoilumaja Usmissa 
on toimintamme tukikohta. Maja 
on rakennettu talkoilla v. 1977 
yhdistyksen omistamalle tontille.
Ulkoilumajamme toimii hiihto-
kaudella latukahviona viikonlop-
puisin, la ja su klo 10-15. Koulu-
laisten hiihtolomaviikolla myös 
arkipäivisin klo 10-15. Puhelin-
numero majalle on ilmoitettuina 
aukioloaikoina 0400 379529.
Ulkoilumajaa ei vuokrata ulko-
puolisille. 

Majalle asennettiin ilmalämpöpumppu
Latu-Miilun ulkoilumajan lämmitys on aikaisem-
min hoidettu suoralla sähkölämmityksellä. Lisänä 
tuvassa on jyhkeä vuolukivitakka, jota lämmite-
tään majalla pidettävien tilaisuuksien aikana sekä 
hiihtokaudella, kun maja on avoinna yleisölle.
  Säästääksemme lämmityksen sähkölaskuissa 
päätimme hankkia majalle ilmalämpöpumpun. 
Laite asennettiin toukokuun 2018 puolivälissä, 
ja on toiminut mainiosti. Vuoden aikana kuluvan 
sähköenergian määrä selviää varsinaisesti vasta 
pidemmään käyttökokemuksen jälkeen.
  Hankinnan rahoitukseen saimme noin 70% Lea-
der-tukea Eteläisen maaseudun osaajat, EMO ry:n 
kautta.



PUHEENJOHTAJALTA

  Tätä kirjoittaessani, vuoden 2018 loppupuolella, ennen joulua, talvi tuntui saapuvan 
myös eteläiseen osaan maatamme. Vuorokautinen valoisa aika oli lyhyimmillään, 
mutta nyt pimeys pikkuisen jo hellitti, sillä muutaman sentin vahvuinen lumivaippa 
peitti tienoot. Perttulan metsäladulla on päästy hiihtelemään tekolumella jo parin 
viikon ajan. Sataneen lumen ansiosta maisema vaikuttaa aivan erilaiselta ja luonnossa 
on helppo havaita vaikkapa eläinten jälkiä. Jos taivas olisi iltamyöhällä kirkas, saattaisi 
sieltä tähtien joukosta sirkeäsilmäisemmät henkilöt bongata Wirtasen. Ihan tavallises-
ta Wirtasesta ei ole kysymys, vaan kyseessä on amerikkalaisen, tähtitieteilijä Carl Wir-
tasen mukaan nimetty komeetta. C. Wirtasella oli kuulemma suomalaiset sukujuuret. 
   Hyvinkään Ladun 67. toimintavuosi pyörähtää käyntiin. Tammikuussa oikeastaan 
ollaan vielä odottavalla kannalla, millainen talvi lopulta onkaan tulossa. Retkikalen-
terissa ei ole alkuvuodesta paljon merkintöjä, mutta mikäli Usmiin saadaan riittävästi 
lunta, avataan ulkoilumajamme latu-uran saapuessa majan kohdalle. Kesä ja syksy 
olivat varsin sateetonta aikaa, ja pohjavesi on alhaalla. Majan kaivosta loppui vesi 
syyskesällä, eikä tilanne parantunut talven tultua. Olemme kaupungista tuotavan 
kantoveden varassa. Onhan tätä sattunut toki aikaisemminkin. Hyvinkää Hiihto-tapah-
tuma on kärsinyt puolestaan lumipulasta useana vuonna ja siksi jäänyt hiihtämättä.  
Jokohan tulevana keväänä viimein onnistuisi? #UlkonaKuinLumiukko kampanja jatkuu 
ja ehkäpä saamme Perttulaan pystytettyä jälleen lukuisan määrän lumiukkoja viime-
vuotiseen tapaan. Lumikenkäretkiä tehdään edelleen totuttuun tapaan, keväämmällä 
liikutaan pyöräillen ja meloen. Sydänyhdistys jatkaa yhteistyökumppaninamme ja 
yhteisiä retkiä on edelleen luvassa.
  Luontoympäristössä oleskeleminen ja vaikkapa siellä havaintojen tekeminen vaikut-
taa ihmisessä tutkitusti positiivisesti. Se saattaa parantaa luovuutta, muistia, keskit-
tymiskykyä, alentaa stressitasoa tai se voi antaa yksinkertaisesti jollekin ihmiselle 
voimia selvitä seuraavaan päivään. Latulaisille, jotka liikkuvat luonnossa, tuo seikka 
on tuttu. Varmaankin on myös niitä ihmisiä, jotka viihtyvät paremmin rakennetussa, 
urbaanissa ympäristössä ja joita metsä saattaa suorastaan ahdistaa. 
  No, meitä luonnossa viihtyviä puolestaan alkoi ahdistaa, kun saimme kuulla Sonnin-
mäen kaavoitussuunnitelmasta. Sairaalan laajentumisella on sellainen nurja puoli, 
että autoliikenne sairaalanmäen suuntaan lisääntyy huimasti. Lisäperusteena kaavoi-
tustarpeeseen kerrotaan olevan väestönkasvu. Jo rakennustyömaan aikana puisto-
metsäkin sai siipeensä, kun työmaan varasto- ja tukialuetta varten otettiin käyttöön 
palanen lähimetsää. Asemakaavaa siis suunnitellaan ja selvityksen alla on, varataanko 
Sonninmäen metsästä osia kadunrakennukseen ja asuinrakentamiseen. Toivomme, 
että kaavoituksessa voitaisiin Sonninmäen kohdalla ottaa huomioon luontoympäris-
tön tervehdyttävä vaikutus ja alueen runsas käyttö virkistäytymiseen ja liikuntaan. 
Ainakaan väestönkasvulla ei puistometsän hävittämistä kannata perustella, pikem-
minkin päinvastoin. Suuremmassa joukossa on runsaammin ihmisiä, jotka kaipaavat 
luontokokemuksia ja hakevat liikunnasta ja ulkoilusta elämäniloa.
       Timo Tuomainen
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TERVETULOA TAPAHTUMIIMME

Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille hiihto-, 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 sairastu-
misesta tai muusta syystä vaihtua, tai tapahtumaan tulla muita muutoksia. AAMU-
POSTI-lehden yhdistykset palsta torstaisin sekä AAMUPOSTI VIIKKO HYVINKÄÄ-lehden 
yhdistykset palsta keskiviikkoisin kertovat ajankohtaisen tilanteen. Lisätietoja myös 
kotisivuillamme: https://hyvinkaanlatu.sportti.info/ mistä löydät myös tapahtumas-
ta mahdollisesti otettuja kuvia, sekä retkikertomuksen. Tapahtumakalenterista löytyy 
kunkin tapahtuman kohdalta ilmaus retken vaativuustasosta; Helppo, Keskivaativa, 
tai Kuntoa kysyvä. 

TAPAHTUMAKALENTERI TAMMIKUU - HEINÄKUU 2019
pvm Tammikuu
Su
27.1.

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, hevostallien kulmal-
ta, os. Hyyppäräntie 23. Tiedustelut ja opastus: Lauri Huhti, p. 050 
3065095. Keskivaativa retki

pvm Helmikuu
Su 
3.2.

Laturetki Riihimäelle RKV:n majalle Suonummella. 
Lähtö Sveitsin hiihtokeskuksen (Pujottelutie) yläparkkipaikalta klo 9.30. 
Erkylän majalta voi myös liittyä mukaamme klo 10.30. Hiihdämme 
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. 
Keskivaativa retki.

Su
10.2.

XXII Hyvinkää Hiihto.  
Hyvinkään Hiihtoseuran kilpailu, jonka huoltopiste on Latu-Miilun ulkoi-
lumajan kohdalla. Huoltopisteeseen tarvitsemme lukuisia vapaaehtoisia 
toimijoita. Ilmoittaudu Kalevi Kalliomäelle p. 0400 138159 viimeistään 
torstaina 7.2.

Ma
18.2.-
Pe
23.2.

Peruskoulujen hiihtolomaviikko (vko 8/2019).
Latu-Miilun ulkoilumaja on auki hiihtolomaviikolla päivittäin klo 10-15.
Ulkoilumajallemme tarvitaan jokasena päivänä myös kanttiinihenki-
lökuntaa. Tule kanttiinipäivystäjäksi, sovi vuorosi Liisa Sepon kanssa 
puhelimitse p. 040 7735468.
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pvm Helmikuu

Su 
24.2.

Hyvinkään ympärihiihto. 
Lähtö ABC-aseman takana olevalta moottoritien ylittävältä hiihtosillalta 
klo 9.00. Matka n. 30 km, johon aikaa käytämme noin 6 – 7 tuntia. Tauot 
hiihtomajoilla, evästä, juotavaa ja pikkurahaa mukaan. Tiedustelut ja 
opastus: Lauri Huhti, p. 050 3065095.
Keskivaativa retki.

pvm Maaliskuu

La
2.3.

Lumikenkäretki Sonninmäellä. 
Lähtö klo 10.00 Puolimatkan koulun kentän reunasta, os. Uudenmaan-
katu 73. Retken puolivälissä evästellään nuotiolla. Voimme liikkua 
kahdessa ryhmässä, jolloin reippaampaa lenkkiä kaipaavat ja leppoisaa 
vauhtia pitävät kulkevat kumpikin oman reitin. Omat eväät ja kuumaa 
juotavaa mukaan. Tiedustelut ja lumikenkien varaukset: Timo Tuomai-
nen, p. 040 5677085 ja Tarja Tauriainen, p. 040 5480502. 
Helppo- ja  keskivaativa retki.

Su
3.3.

Ulkona kuin lumiukko!
Tule tekemään lumiukkoja Perttulaan. Paikka on Perttulan kentän 
eteläisin osa, lähinpänä Sveitsiä oleva peltoaukea. Mukavaa olisi, jos 
ukoille voisi pukea hatun tai kaulaliinan. Jos löytyy ylimääräisiä, ota niitä 
mukaan. Kuumaa mehua ja keksejä tarjotaan mukanaoleville. Tapahtu-
ma alkaa klo 11:00, mutta paikalle voi pystyttää lumiukkoja myös itselle 
sopivana ajankohtana. Pakkassää tapahtumapäivänä ei ole este, sillä 
käytämme tarvittaessa ukkojen pystytykseen pahvimuottia. Tiedustelut: 
Timo Tuomainen, p. 040 5677085.
Lapsille ja lapsenmielisille sopiva tapahtuma!

Su
10.3.

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

Ti
12.3.

Hyvinkään Latu ry:n kevätkokous.
Yhdistyksemme kevätkokous pidetään Hyvinkään kaupungintalolla, 
Kallio-kokoustilassa os. Kankurinkatu 4-6 klo 18.30. Asialistalla on mm. 
vuoden 2018 tilinpäätös ja yhdistyksen sääntömuutosasia. Käynti ko-
koustilaan on kaupungintalon itäpäädyn puoleisesta ovesta. 
Katso tarkempi kokouskutsu sivulla 10.
Kokouksessa kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
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pvm Maaliskuu
Su
17.3.

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

Su
24.3.

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

pvm Huhtikuu
Ti
9.4.

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

La
13.4.

Pyöräretki Nukarinkoskelle. 
Pyöräilemme ihailemaan kevään tuloa Nukarille. Lähtö klo 11 Puolimat-
kan koulun pihasta, os. Uudenmaankatu 73. Matkaa kertyy kaikkiaan 
noin 30 km. Nukarinkoskella evästellään nuotiolla. Omat eväät mukaan. 
Tiedustelut Seija Vuori , p 040 5677086, tai Tarja Tauriainen, p. 040 
5480502. 
Helppo retki.

Ti
23.4.

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

pvm Toukokuu

La
4.5.

Talkoot Latu-Miilun ulkoilumajalla. 
Talkoissa ainakin siivotaan ympäristöä ja majaa, mutta muutakin hom-
maa saattaa ilmaantua. Aloitetaan klo 10.00. Keittolounas tarjotaan 
talkoolaisille työn ohessa. Latu-Miilun osoite on Usmintie 303. 
Tervetuloa! 
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pvm Toukokuu
Ti
7.5.

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

La
11.5.

Melontapäivä. 
Lähtö ”kanoottiparkista” os. Nummenkärjentie 2, klo 8.00. 
Kokopäiväretki, osanottomaksu. (Jos samana päivänä on Hyvinkään 
Melojien Hyvinkään läpimelonta, niin osallistumme tapahtumaan.  Aika-
taulu voi muuttua, tiedon tästä saat ilmoittautuessa.) Ilmoittauduthan 
myös, jos tulet omalla kalustolla, kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. 
Tiedustelut ja opastus sekä kanoottien varaukset: Kalevi Kalliomäki, p. 
0400 138159. 
Keskivaativa retki.

La
11.5.

Hyvinkään Ladun ja Hyvinkään Sydänyhdistyksen yhteinen pyöräretki.
Unelmien liikuntapäivän retken kohteena on Latu-Miilun ulkoiluma-
ja. Lähtö pyöräretkelle Onnensillasta os. Siltakatu 6 klo 9:30. Autolla 
saapuvien lähtö Onnensillasta klo 10. Paistetaan makkaraa laavulla ja 
nautitaan nokipannukahvit.
Hyvinkään Ladun väki ilmoittautuuu Timo Tuomaiselle: p. 040 5677085 
ja Sydänyhdistyksen väki Marjatta Toivoselle: p. 040 7492982.
Helppo retki

Su
12.5.

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

La
18.5.

Laurin pyöräretki.  
Lähtö klo 10.00 Sveitsin pallokentän parkkipaikalta, Aleksis Kivenkatu 
6. Matka noin 30 km, kesto kaksi ja puoli tuntia. Tiedustelut ja opastus: 
Lauri Huhti, p. 050 3065095. 
Keskivaativa retki.

Su
19.5.

Melontapäivä. 
Lähtö ”kanoottiparkista” os. Nummenkärjentie 2, klo 8.00. 
Kokopäiväretki, osanottomaksu. llmoittauduthan myös, jos tulet omalla 
kalustolla, kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. Tiedustelut ja opastus 
sekä kanoottien varaukset: Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.

Sivu 7



pvm Toukokuu
Ti
21.5.

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

La
25.5.

Perheretki Piilolammelle
Kevätretki Piilolammelle, jossa paistamme muurikalla lettuja sekä teem-
me kävellen pikku retken lähiympäristöön. Piilolammen P-paikalta on 
500 metrin kävelymatka lammen eteläpään nuotiopaikalle. Saapuminen 
Piilolammelle omalla kyydillä, osoite on Piilolammentie 162. Paikalle on 
esteetön pääsy ja siellä on puucee. Tapahtuma alkaa klo 11.
Tiedustelut: Seija Vuori p. 040 5677086.
Lapsille ja lapsenmielisille sopiva tapahtuma!

pvm Kesäkuu

Ti
4.6.

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

La
8.6.-
Pe
14.6.

35. Suomi Meloo kanoottiviesti Kihniöstä Saloon.
Olemme jälleen osallistumassa tulevan kesän Suomi Meloo-tapahtu-
maan. Ilmoittaudu Laurille, p. 050 3065095 tai lauri.huhti[at]pp.inet.fi 
6.5.-19 mennessä niin olet mukana.
Kuntoa kysyvä tapahtuma.

Su
16.6.

Retki Janakkalan kirkonkylän kulttuurimaisemiin.
Tutustumiskohteita mm. Janakkalan keskiaikainen kivikirkko, Laurin-
mäen luonto- ja museoalue ja Hakoisten linnavuori. Kokoontuminen klo 
10.00 Sveitsin pallokentän P-paikalla, os. Aleksis Kivenkatu 6. Autoilem-
me Janakkalaan kimppakyydein, joten ilmoittautuminen retkelle on vält-
tämätöntä perjantaihin 14.6. mennessä. Paikallisoppaana paikanpäällä 
toimii Tunturikerho Kuokten Matti Häppölä, joka tuntee hyvin alueen ja 
osaa kertoa laajasti sen historiasta.
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040 5677085.
Helppo retki.

Ti
18.6.

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

Oletko haaveillut viettäväsi yön talvisessa 
luonnossa, mutta et  uskalla toteuttaa retkeä 
ominpäin? 

Lähde kokemaan talviyö Usmissa kokeneen 
oppaan seurassa pienessä ryhmässä.

Retki on tarkoitus järjestää helmi-maaliskuun aikana, jonakin sopivana vii-
konloppuna. Jos innostuit asiasta, ota yhteyttä Marko  Pietariseen sähköpos-
titse: m.pietarinen74[at]gmail.com tai puhelimella: 040 7371830. 

Maastopyöräilemään
Maastossa pyöräileminen on hauska ja 
rento tapa liikkua ja retkeillä. 
Hyvinkäällä on hienoja, maastopyöräilyyn 
erinomaisesti sopivia reittejä ja esimer-
kiksi helpoilla ulkoilureiteillä kokematto-
mampikin pyöräilijä pääsee lajin makuun. 
Laji sopii myös lapsille ja nuorille ja 
ennakkoluuloista poiketen myös iäkkääm-
mille. Porukassa ajaminen on turvallista 
kokemattomallekin - kaveri on hyvä 
turvavaruste. 
Maastopyöräilyyn liittyvistä seikoista voi 
kysäistä Jarmo Salolta, p. 050 4902507 
tai email: jarmo.k.salo[at]gmail.com

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

Hyvinkään Ladun jäsen.
Jäsenenä ulkoilet hyvässä seurassa, mutta 
voit myös laittaa helposti hyvän kiertämään
osallistumalla toimintaan.

Ulkoilumajamme kanttiinissa tarvitaan hiihtokauden aukioloai-
koina henkilökuntaa. Kotisivuillamme on päävalikossa linkki ka-
lenteriin, josta voit halutessasi tarkistaa, onko kanttiinivuoroja 
vapaana. Jos voit toimia kanttiinipäivystäjänä, varaa vuorosi 
soittamalla Liisa Sepolle puh. 040-7735468.



KEVÄTKOKOUS
  
Hyvinkään Latu ry.
0831177-8

KOKOUSKUTSU KEVÄTKOKOUS

Aika: 12.03.2019 klo 18:30.
Paikka: Hyvinkään kaupungintalo, kokoustila Kallio, os. Kankurinkatu 4-6. 
Järjestelyt: Käynti Kallio kokoustilaan on kaupungintalossa itäpäädyn puoleisesta 
ovesta. Kokouksessa on osallistujille kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokousen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa.
3 Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilikautta 2018 koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja 
toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
7. Päätetään tili ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvolli-
sille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat 
aihetta.
8. Käsitellään sääntömuutosasia.
9. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
10. Kokouksen päätös.
Hyvinkäällä 10.12.2018  
Johtokunta.
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Yhdistyksen sääntöjen päivittäminen
Suomen Latu tarjosi vuoden 2018 keväällä jäsenyhdistyksilleen päivitettyjä mallisään-
töjä. Hyvinkään Ladussa tartuttiin asiaan, koskapa omissa säännöissämme oli korjat-
tavaa. Hyvinkään Ladun syyskokous 2018 päätyi sääntömuutosasiassa kannattamaan 
yksimielisesti kahdesta esitetystä vaihtoehdosta mallia, jossa yhdistyksen kokouksia 
on myös jatkossa vuosittain kaksi. Säätömuutosta ei voi tehdä kuitenkaan yhdistyk-
sessämme yhden kokouksen päätöksellä, vaan asia on hyväksyttävä kahdessa perät-
täisessä yhdistyksen kokouksessa. Siksi asia on taas esillä tulevassa kevätkokouksessa. 
Sääntöjen muuttamisen yhteydessä olisi ollut mahdollisuus myös yhdistyksen nimen 
muokkaamiseen, mutta siihen ei nyt haluttu muutosta. Tiettävästi joidenkin lähiyh-
distysten nimenmuutokset tulevat vuonna 2019 voimaan siten, että ”Latu”-sanan pe-
rään liitetään sanat ”ja Polku”. Jos kevätkokous edelleen hyväksyy aiemmin hyväksytyt 
säännöt, tulevat ne voimaan pari viikkoa kevätkokouksen jälkeen. Sääntömallit ovat 
edelleen luettavissa kotisivuillamme, etusivun valikon ”Yhdistyksen säännöt” alta.
       Timo Tuomainen
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Seitsemän Veljeksen reitille on tulos-
sa mobiiliopastus.

  Seitsemän veljeksen reitti on kunnianosoitus 
kansalliskirjailija Aleksis Kivelle. Nyt reitin ym-
pärille on käynnistynyt Etelä-Suomen maa- ja 
kotitalousnaisten hanke Seitsemän veljeksen 
reitillä. 
  Seitsemän veljeksen reitillä -hankkeessa on tavoitteena tehdä yhdessä yhdistysten 
ja paikallisten asukkaiden kanssa mielenkiintoinen ja monipuolinen sisältö mobiili-
opastuksen avulla keskeisellä sijainnilla olevalle Seitsemän veljeksen reitille. Reitille 
voidaan luoda 100 -150 kohdepistettä, missä voidaan kertoa historiasta, kylistä, 
muinaisjäännöksistä, luonnosta monesta näkökulmasta, maisemasta ja kulttuuriym-
päristöistä yms.. Hankkeessa keskitytään olevaan ja linjattuun reittiin. Retkeilijä, jonka 
älypuhelimeen on ladattu City nomadi sovellus, voi avata noita kohdepisteitä kiinnos-
tuksensa mukaan ja saada  tietoa edellämainituista seikoista. 
  Hyvinkääläisistä yhdistyksistä hankkeeseen lähtivät mukaan Hyvinkään ympäristön-
suojeluyhdistys, Kytäjän Kyläyhdistys ja Hyvinkään Latu. Yhdistysten osuus hankkeessa 
koostuu esim. yhteisistä maastokäynneistä ja mielenkiintoisten kohdepisteiden GPS 
merkinnöistä sekä niiden sisällön tuottamisesta yhteistyössä. Taloudellista panosta 
yhdistyksiltä ei vaadita talkootyön lisäksi.   
  Hanke päättyy vuoden 2019 joulukuussa. Reitin sisältö voi olla videota, valokuvia ja 
tekstiä tai kerrottua tarinaa. 

Seitsemän veljeksen reitillä Kaksoislammilla
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Sonninmäkeä kaavoitetaan

  Noin 40 hehtaarin laajuinen Sonninmäen alue on ollut yleiskaavassa merkittynä pää-
osin virkistys- ja urheilualueeksi. Yleiskaavalla ohjataan kaava-alueen käyttöä yleispiir-
teisesti määrittelemällä ja sovittamalla yhteen esimerkiksi asuin- ja virkistysalueiden, 
työpaikkojen, palvelujen ja liikenneväylien sijainti.
  Marraskuun loppupuolella kaupungin toimesta pantiin vireille Sonninmäen asema-
kaavahanke.  Tähän asti alueella ei ole ollut laadittua asemakaavaa. Asemakaavassa 
määritellään, miten aluetta lopulta tullaan käyttämään. Kaava osoittaa rakennusten, 
puistojen ja katujen sijainnin, koon ja käyttötarkoituksen, joita rakentamisessa on 
noudatettava. Yleiskaava ohjaa kuitenkin asemakaavoitusta ja asemakaavaa laadita-
essa tarkistetaan, minkälaisia ohjeita yleiskaavassa annetaan maankäytölle. Asema-
kaava suojelisi puistoalueeksi merkittyä aluetta yleiskaavaa paremmin, eikä esim. 
rakennustöiden vuoksi Sairaalakadun varteen syntynyttä tilapäistä, pitkälle puistomet-
sään työntyvää parakkialuetta ja varastopaikkaa olisi voitu tehdä.
  Sonninmäen asemakaavoitus kytkeytyy kaikkiaan Sairaalanmäen kehittämiseen, 
sairaalaa palvelevien liikenneyhteyksien parantamiseen sekä virkistyspalvelujen ja 
täydennysrakentamisen yhteen sovittamiseen. Sonninmäen länsiosassa tutkitaan 
radan puoleista maankäyttöä ja uutta katuyhteyttä Sairaalankadun ja Kytäjänkadun 
välille mm. ajoneuvoliikenteen ohjaamiseksi pois radan itäpuolisilta tonttikaduilta 
Nummenkärjessä. 
  Tammikuun 11. päivään asti, kaavoituksen aloitusvaiheessa laadittavasta osallitumis- 
ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta mm. siinä esitettyjen kaavan tavoittei-
den, lähtötietojen, selvitysten riittävyyden ja vaikutusten arvioinnin osalta.
  Valmisteluvaiheessa voi kertoa mielipiteitä suullisesti tai kirjallisesti kaavaluonokses-
ta ja muusta valmisteluvaiheen aineistosta, jossa kartoitetaan tielinjauksen tarvetta, 
sekä vaihtoehtoisia ratkaisuja sairaalan laajennuksen seurauksena lisääntyneen 
ajoneuvoliikenteen kasvamisen vuoksi. Kaavaluonnos valmistunee kevään 2019 aika-
na. Luonnoksesta annettu palaute vaikuttaa siihen, millainen kaavaehdotus lopulta 
syntyy.
   Ehdotusvaiheessa kaavasta voi jättää kirjallisen muistutuksen. Muistutus tulee jättää 
kaavaehdotuksen julkisen nähtävillä olon aikana. 
  Kaava hyväksytään joko kaupunginvaltuustossa tai -hallituksessa. Hyväksymispäätök-
sestä voi valittaa valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeuteen.
  Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaehdotukset ovat vaikutustensa mukaan 
julkisesti nähtävillä joko 14 tai 30 päivää. Nähtävillä olosta sekä kaavan voimaantulos-
ta tiedotetaan Aamupostissa ja kaupungin internetsivuilla. Kaava-aineistot, osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmat, valmisteluvaiheen kaavaluonnokset ja kaavaehdotukset 
löytyvät kaavoituksen sivuilta, osoitteesta www.hyvinkaa.fi/kaavoitus. Aineistoon ja 
hankkeisiin voi tutustua myös karttapalvelussa, osoitteessa http://kartta.hyvinkaa.fi/   
  Kaupungin järjestämässä kaavaillassa 11.12. tuotiin usealta taholta esiin huoli alueen 
virkistyskäyttömahdollisuuksien kapenemisesta, sekä yleisesti hienon metsäalueen 
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pienentymisestä. Katuyhteyden tarpeellisuus asetettiin kyseenalaiseksi, samoin laskel-
mat liikennemäärien lisääntymisestä. Toisaalta esitettiin vaihtoehtoisia katulinjauksia, 
jotta uutta katua ei tarvitsisi rakentaa ehdotetulle paikalleen ja puistometsä säästyisi. 
Myös alueen asukasluvun kasvuennusteen arveltiin olevan vedetty yläkanttiin. Lisäksi 
haluttiin, ettei yleiskaavassa olevia varauksia asuinrakentamiseen Sairaalankadun var-
rella, eikä varausta teollisuustontteihin radan varressa tulisi lainkaan toteutettavaan 
asemakaavaan.
  Hyvinkään Ladun lumikenkä- hiihto- ja kävelyretkien reitit kulkevat usein juuri tuolla 
Sonninmäen metsikössä. Alueella toki nähdään lukuisa joukko muitakin, yksittäisiä ja 
ryhmässä liikkuvia ulkoilijoita. Esimerkiksi Puolimatkan koulu käyttää aluetta opetuk-
seen sekä ulkoliikuntatuntien aikana. Kruununmaan päiväkodin lapset ohjaajineen 
ovat lähes päivittäin retkeilemässä jossakin alueen kolkassa. Noin kahden kilometrin 
pituinen valaistu ulkoilureitti kiertelee mukavasti metsässä, suoden liikkujalle sopivasti 
ylä- sekä alamäkiosuuksia. Vanhan kolmostien rakentamisen aikoihin tietyömaalle 
vietiin Sonninmäen sivusta runsaasti soraa, siksi Hankopaanan puoleisella sivulla 
onkin mittavat sorakuopat. Arvottomana sitäkään aluetta ei voine pitää, sillä lähitie-
noon lapsille löytyy sieltä talvisin mainio pulkkamäki. Lumisina talvina voi myös nähdä 
kuopilla lumikenkäilijöitä, jotka treenaavat rinnenousua tai –laskeutumista sopivan 
jyrkillä kohdilla.
  Aiomme Hyvinkään Ladun toimesta esittää kaavoittajalle vaihtoehtoisia ratkaisuja, 
ettei Sonninmäen aluetta pirstottaisi kadunrakentamisella. Haluaisimme säilyttää 
alueen rakentamattomana ja toivomme, että yleiskaavaan piirretyt asunto- ja teolli-
suustonttivaraukset eivät siirtyisi laadittavaan asemakaavaan.

Lumikenkäilijötä Sonninmäen sorakuopilla
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Aina et lenkillä tarvitse sykevyötä, muitakin mittareita on olemassa...

  Hyvinkään Ladun tiistain aamulenkki on leppoisa kävelyretki, jonka aikana ei mitata 
osallistujan fyysisiä ominaisuuksia, eikä matkan pituus tai edes määränpääkään ole 
oleellinen asia. Yhdessäolo ja kuulumisten vaihtaminen on tärkeää, kävellessämme 
havainnoimme ympäristöä. Ohessa kertomus joulukuun alkupuolen aamukävelyltä.

  Ohut lumikerros oli peittänyt Alepan parkkipaikan ja pilvisenä valkenevassa aamus-
sa lämpömittari näytti nollaa celsiusastetta. Nolla astettahan on veden sulamispiste 
normaalissa ilmanpaineessa. Ilmanpaineen suuruudesta ei kylläkään ollut tarkempia 
havaintoja, mutta lienee kuitenkin ollut olosuhteisiin nähden normaalien rajoissa 
sekin. Räntää tiputteli hiljakseen ja tavalliseen tapaan.
  Seitsemän hengen joukkomme suuntasi kulkunsa Sveitsinpuistoa kohden. Läntisen 
yhdystien varrella, alikulun kohdalla lähellä Würth-yhtiön toimipistettä, kevyenliiken-
teen väyläkin oli suljettu aitaamalla. Syynä tähän oli lähistöllä olevan liikenneympyrän 
työmaan viimeistelytyöt. Eihän työmaa toki meitä haitannut, mielenkiintoinen se 
tietenkin olisi ollut. Ennättäähän tuon nähdä myöhemmin, valmiina.
  Veikko oli varustautunut retkeemme metrimitalla. Kulkemaansa matkaahan lenkkei-
lijät usein mittaavat, eivät kylläkään yleensä rullamitan avulla. Siihen tarkoitukseen 
on käytettävissä monenlaisia digitaalisia laitteita. Veikon rullamitta oli retkellämme 
käytössä, kun havaitsimme reittimme varrella paksurunkoisia kuusipuita. Sveitsin 
tenniskentän kohdilta pumppaamon suuntaan kulkiessa ei voi olla huomaamatta 
mahtavia metsäkuusia. Mittailimme miehen rinnankorkeudelta puiden ympärysmit-
taa ja totesimme lukemaksi suurimman kuusen kohdalla n. 221 cm. 
  Kiersimme puistossa pikku lenkin ja palasimme vanhan ja edesmenneen pump-
paamon sijaintipaikan ohitse ja astelimme uutta latupohjaa pitkin kohti Hyyppärää. 
Lieneekö Hyyppärän kartanon aikoinaan omistanut maanviljelijä Toivo Puttaa tai 
myöhemmin isäntänä toiminut Einari Korkkinen istuttanut lehtikuusirivin Hyypprässä 
nykyisen vt 130:n itäpuolelle? Puut ovat varmasti saaneet kasvaa paikalla pitkään, 
sillä mittasimme suurimman rungon ympärysmitaksi 251 cm. Eipä tämä ollut kuiten-
kaan kuusikisan voittaja!
  Kävelimme kartanoravintolaan ja nautimme siellä lähestyvän joulun kunniaksi kuu-
maa glögijuomaa torttujen ja pullan kera. Ihastelimme ravintolan sisätiloissa olevaa 
hevostaulujen näyttelyä. Taiteilija oli hienosti piilottanut eläimen muodot räiskyvien 
värien taakse.
  Palasimme Kirjavalletolpalle vanhan kolmostien vartta pitkin ja Koneen ohitse ylös. 
Rauhankadulta poikkesimme tekemään vielä pari puun runkomittausta ja sieltä-
pä löytyi lopulta lihavin yksilö. Puolimatkan sakarihautausmaan  kulmassa seisoo 
douglaskuusi, jonka ympärysmitaksi saatiin peräti 281 cm. Kuusikisan voittaja oli siis 
Sveitsinpuistossa mitattu ikikuusi. Ettäkö, miten niin? No, lehtikuusi ja douglaskuusi 
ovat nimestään huolimatta mäntykasvien kasviheimoon kuuluvia.
  Retkemme vei aikaa ja kulutti tossunpohjia sekä kaiversi mielensopukoihimme jäl-
leen mukavan luontokokemuksen.     Timppa
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Melontaviikonloppu 11.-12. elokuuta 2018
  Säätiedot lupailivat tuulia ja sateita sinne sun tänne, emme kuitenkaan ”hermostu-
neet”. Aluksi oli tarkoitus suunnata Raaseporiin , mahd. Gölisnäsiin. Lupaili kuitenkin 
lauantaiksi tuulia (8m/s) ja sunnuntaiksi sadetta.
 Vaihtoehdoksi varmistui lauantai aamuna Päijänteen kansallispuisto Padasjoella. 
Aamulla klo 8 melontaporukka (4 naista ja 3 miestä) olivat valmiina lähtöön ”kanoot-
tiparkista”. Kanootit kärryyn ja tavarat autoon, Matin auto vietiin matkalla Riihimäen 
ABC:lle parkkiin. Kalustona oli 2 x ”avokas”, kaksikko ja yksikkö, yhdistyksen kalustoa 
jäi taas ”plaanille”, mukaan olisi mahtunut enemmänkin.
  Ajoimme Kellosalmen sillan pieleen kahvion parkkiin, kalusto veteen ja tavarat 
kyytiin. Tästä lähdimme kiertämään Virmailansaarta pohjois-  -koillispuolta kohti Hie-
tasaarta. Luvassa oli lounatuulta n. 6 m/s joten olimme saaren suojassa suurimman 
osan matkaa.
  Varpusenlinnanselällä ja ennen Hietasaarta saimme jonkun aikaa tuulta ja aallokkoa, 
mutta säilyimme kuivina. Päivä oli muutenkin aurinkoinen eikä enää onneksi niitä 
”helliviä helteitä”.
  Hietasaareen (Pkp) rantauduimme, (melontamatkaa n 17 km)  tietysti hiekkarannal-
le, oli siellä muitakin melojia, perhe avokanootilla sekä muutama isompi alus keula 
rantahietikolla, Päijänteen tyyliin.
  Telttapaikat löytyivät, pari riippumattoakin viriteltiin puiden väliin. Päivällinen 
rannalla, ruokaperäset teltalla. Illemmalla seurustelua veneilijöiden kanssa ”makkara-
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nuotiolla”. Saimme vinkin hyvästä polusta harjulla, sinne vielä iltalenkki ja pikkuhiljaa 
telttoihin.
  Aamulla Jukka tutkaili säätietoja, alun perin piti olla tuuletonta ja sateetonta puolille 
päivin, sen jälkeen pientä sadetta ja illemmalla rajumpaa vedentuloa. Nyt oli saderin-
tama lähestymässä jo aikaisemmin.
  Ilman isompaa kiirettä teimme aamupalat ja nautimme aamiaisen rannalla, purim-
me leirimme. Päätimme meloa suoraan takaisin Kellosalmelle, Kelveneen saareen 
tutustumisen jätimme paremmille keleille.
  Meloimme rauhalliseen tahtiin tyvenessä aamukelissä Virmailan saaren eteläkärjen 
kiertäen lounaisrantaa kohti Kellosalmea.
  Salonsalmen piitkä suoora edessä ja Kellosalmen silta siinsi kaukaisuudessa, sinne 
kuitenkin saavuimme aikanaan, (rapiat 13 km aamumelontaa).
  Kalusto kärryyn ja tavarat taas autoon. Ajoimme  Mainiemen maisematietä Padas-
joen satamaan, kello oli puoli kaksitoista, eli lounasaika. Lohikeittoa oli satamaravin-
tolassa tarjolla, ohittamaton tilaisuus. Lounastaessamme sujuvasti sisätiloissa alkoi 
ulkona roimia vettä ihan tosissaan. Katselimme ikkunasta kun kolme kaveria pukivat 
varusteita ja lähtivät yksiköillä vesille, kaikki säät ovat melontasäitä ?!
  Ajelimme kotia kohti, välillä tuli vettä enemmänkin, Hämeenlinnan jälkeen jo hel-
potti. Veimme Matin tavaroineen Riihimäen ABC:n parkkiin ja ajoimme Hyvinkäälle 
”kanoottiparkkiin”. 
  Kalusto paikalleen ja sehän oli siinä, yksi melontaretki taas takana. Onnittelimme 
itseämme kun säilyimme kuivana koko reissun.   Kalevi

HYVINKÄÄN LADUN YHTEYSTIETOJA 2019
puheenjohtaja; Timo Tuomainen p. 040 5677085. timo.tuomainen[at]pp1.inet.fi
Johtokunta
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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 kalustoamme omaa melontaretkeään var-
ten. Vuokraushinnat sisältävät kanootin varusteineen, melat, melontaliivit ja aukko-
peitteet kajakkeihin. 

Kalusto:
• Latu-Lotta, merikajakkiyksikkö Artic Sea 500. Yksikkö kahdella lastitilalla ja yhdel-

lä 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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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 muu-
ten vain liikuttamaan kanssaihmisiäsi. 
Paikallisyhdistyksen kautta olet myös Suomen Latu ry:n jäsen.

Jäsenyyteen liittyvät asiat Suomen Ladun jäsenpalvelun kautta
Kaikki jäsenyyteen liittyvät asiat (liittyminen, eroaminen ja muutokset) hoituvat:

Netissä: www.suomenlatu.fi. 
Sähköpostilla: jasenpalvelu@suomenlatu.fi
Puhelimitse: 09 8567 7450.
Osoitetietojen muutokset päivittyvät automaattisesti.

Jäsenedut v. 2019
Jäsenenä saat runsaasti rahanarvoisia etuja eri tahoilta:
• Latu & Polku -lehti, neljä kertaa vuodessa. 
• Latu-Miilu, yhdistyksen oma lehti 2 kertaa vuodessa.
• Alennuksia Suomen Ladun koulutuksista, kursseista, vaellusmatkoista ja tapahtu-

mista. 
• Suomen Latu Kiilopää: alennuksia Suomen Latu Kiilopäällä.
• OP Vakuutus: tapaturmavakuutus Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten tapahtumis-

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

4, 05810 Hyvinkää. Partioaitta, Welhonpesä, Scandinavian Outdoor, 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. 2019
Henkilöjäsen   24,50 €
Rinnakkaisjäsen   15,50 € (Henkilöjäsenenä toisessa yhdistyksessä)
Perhejäsenyys   38,00 € (Samassa osoitteessa asuvat henkilöt)
Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys (Nuorisojäsen alle 20 vuotias ja Opiskelijajäsen alle 29 
vuotias)   12,50 €
Yhteisöhenkilöjäsenyys  28,00 €
Kannattajajäsenyys  250,00 € (Yritys- tai henkilöjäsen)
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Suomen Latu järjestää tulevana talvena val-
takunnallisen, viime vuonna suuren suosion 
saavuttaneen #UlkonaKuinLumiukko-kampajan. 
Kampanjan suurimpana tavoitteena on saa-
da ihmiset ulkoilemaan myös talvella, jolloin 
olosuhteet voivat olla vaihtelevat. Mikä olisikaan 
mukavampi tapa ulkoilla koko perheen voimin 
kuin rakentaa ilosta ja positiivisuudesta viestiviä 
lumiukkoja!
Hyvinkään Ladun tapahtuma on Perttulassa 
3.3. Paikka on Perttulan kentän eteläisin osa, 
lähinpänä Sveitsiä oleva peltoaukea. Mukavaa 
olisi, jos ukoille voisi pukea hatun tai kaulalii-
nan. Jos löytyy ylimääräisiä, ota niitä mukaan. 
Kuumaa mehua ja keksejä tarjotaan mukanaole-
ville. Tapahtuma alkaa klo 11:00, mutta paikalle 
voi pystyttää lumiukkoja myös itselle sopivana 
ajankohtana. Pakkassää tapahtumapäivänä ei 
ole este, sillä käytämme tarvittaessa ukkojen 
pystytykseen pahvimuottia. Tiedustelut: Timo 
Tuomainen, p. 040 5677085.

#UlkonaKuinLumiukko 
kampanja jatkuu myös 

tulevana talvena

Hyvinkään Latu osallistuu joukkuellaan kesäiseen Suomi Meloo-
tapahtumaan. 35. Suomi Meloo kanoottiviesti Kihniö - Salo 8.-14.6.2019.

Joukkueena etenemme meloen pääasiassa yhtä kaksikkoa kerrallaan, joten kullekin 
melontaosuudelle tarvitsisimme ainakin kaksi innokasta melojaa. Toki varalle otetaan  
myös muutama yksikkö siltä varalta, ettei joka pätkää pystytä kaksikolla menemään. 
Melottavien osuuksien määrä määräytyy joukkueen koon mukaan, eli mitä isompi 
joukkue, sitä useamman osuuden pystymme päiväsaikaan melomaan. Ja jos jotakuta 
kiinnostaa yömelonta, pyrimme järjestämään tähänkin mahdollisuuden. Joukkueen 
melojien lukumäärä on ilmoitettava järjestäjälle jo toukokuun aikana, eli kaipaisimme 
ilmoittautumistasi 6.5.-19 mennessä. Ilmoittautua voit Lauri Huhdille, p.050 3065095, 
lauri.huhti[at]pp1.inet.fi. Tapahtuma on maksullinen, Hyvinkään Latu  maksaa jouk-
kuemaksun. Sen sijaan melo-
jamaksu sinun tulee suorittaa 
tilille, jonka numeron saat, kun  
kokoonnumme valmistelemaan 
joukkueen ottamuksia toukokuun 
aikana. Matkan aikana syntyvät 
kulut, kaluston ja joukkueen 
kuljetus sekä mahdolliset yhteis-
majoitukset ja -ruokailut jaetaan  
osallistujien kesken melonnan jo 
tauottua.  Lauri Huhti



Olet tervetullut mukaan toimintaamme ja retkillemme.
Katso tietoja tämän lehden sisäsivuilta.


