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HYVINKÄÄN LATU ry.
Suomen Ladun paikallinen jäsenyhdistys. Perustettu 1952.

Lajivalikoimaan kuuluvat mm. retkeily, patikointi, pyöräily, 
melonta, sauvakävely, lumikenkäretket ja maastohiihto. Hiihdol-
la ei ole toiminnassamme erityisasemaa. Emme harrasta kilpai-
lutoimintaa. Osallistumme myös ryhmällämme vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun, VAPEPAN toimintaan. Jäsenmäärä on n. 560.

Ulkoilumaja Latu-Miilu Usmissa
os. Usmintie 303, Hyvinkää
Maja avoinna yleisölle hiihtokaudella: 
la - su klo 10 -15, hiihtolomaviikolla 
(vko 8) joka päivä klo 10 -15.
Puhelin majalle aukioloaikoina: 
0400 379529
Ulkoilumajaa ei vuokrata ulkopuolisille.

Hyvinkään Ladun kotisivut:
www.hyvinkaanlatu.sportti.info

Hyvinkään Ladun sähköposti:
hyvinkaan.latu[at]gmail.com

Löydät meidät myös
Facebookista
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Hyvinkään Latu yhteystietoja 2019

Hallitus
pj. Timo Tuomainen p. 040 5677085
timo.tuomainen[at]pp1.inet.fi
varapj: Kalevi Kalliomäki p. 0400 138159. 
kalevi.kalliomaki[at]pp.inet.fi
sihteeri/tiedottaja: Lauri Huhti 
p. 050 3065095. lauri.huhti[at]pp1.inet.fi 

jäsensihteeri: Marja-Liisa Vuorio 
mlvuorio[at]gmail.com
kanttiini yhteyshenkilö: Liisa Seppo 
p. 040-7735468. lissu.seppo[at]gmail.com 
Jukka Eloranta: 
jukka.eloranta1[at]gmail.com
Seija Vuori: seija.vuori2[at]pp.inet.fi
Jarmo Salo: jarmo.k.salo[at]gmail.com

Varajäsenet:
Heikki Sanna: 
heikkiantero.sanna[at]gmail.com
Jussi Eteläpää: jussi.etelapaa[at]kotikone.fi
Taloudenhoitaja: Eeva-Liisa Vanhatalo
eevikselle[at]gmail.com
Toiminnantarkastajat:
Klaus Sivén ja Raija Koskinen. 
Varalla Mauno Manninen 
ja Reijo Huuskonen.
pankkiyhteys: 
BIC: OKOYFIHH 
IBAN: FI56 5062 0320 2435 24

LATU-MIILU 2/2019 
Hyvinkään Ladun jäsenlehti

toimitus ja taitto
Timo Tuomainen
kansikuva:
Suovillaa Riisitunturilla kesäkuussa

Puheenjohtajalta

L-M 2/19 sivu 3

Kesä on koittanut ja päivät pisimmilään.
Hyvinkään korkeudella talvi oli kohtuul-
lisen luminen ja saatoimme pitää ulkoi-
lumajaamme palvelemassa ulkoilijoita 
tammikuun puolivälistä aina maaliskuun 
loppuun asti. Kiitokset kaikille kävijöille! 
Talvitapahtumia yhdistyksessämme järjes-
tettiin perinteiseen tapaan ja osallistujia 
oli entiseen tapaan.
Uudistimme Latu-Miilu lehden ulkoasua ja 
tiivistimme tapahtumakalenterin lehden 
takakanteen. Toisaalta sisäsivuilta saa nyt 
runsaammin infoa tapahtumistamme. 
Toivottavasti uusi ilme miellyttää lukijoita. 
Ennen kaikkea toivomme, että tapah-
tumatarjontamme kiinostaisi runsasta 
osallistujamäärää ja vastaisi sitä, kuinka 
ihmiset haluaisivat ulkoilla 
Huhtikuussa yhdistys sai käyttöön uudis-
tetut toimintasäännöt. Ulospäin näkyviä 
asioita sääntömuutos ei toimintaan tuo.
Sonninmäen kaavoitusasiassa laadimme 
aloitusvaiheessa lausunnon kaavoitta-
jalle. Tätä kirjoittaessani on menossa 
kaavan ehdotusvaihe. Yhdistys toivoo 
Sonninmäen alueen säilyvän yhtenäisenä 
virkistysalueena, eikä halua katuyhteyden 
rakentamista Sonninmäen sivuun. 
Tehtaansuolle on valmistumassa loppu-
kesästä terveysmetsäpolku. Reitti on jo 
käytettävissä, mutta ei lopullisesti valmis. 
Polun rakentamiseen on käytetty sorastus-
ta ja pitkospuita esteettömien kulkuväy-
lien mahdollistamiseksi.  Pituutta polulla 
on 2,3 km, josta 750 metriä on rakennettu 
esteettömyys huomioiden. Käykääpä 
tutustumassa. Tehtaansuolla kypsyy kesän 
mittaan runsaasti mustikoita...
Mukavaa alkanutta kesää!
 Timo Tuomainen



TERVETULOA TAPAHTUMIIMME

Tule mukaan Hyvinkään Ladun järjestämille 
kävely- pyöräily-, patikka- ja melontaretkille 
sekä muihin tapahtumiin. Tilaisuudet ovat 
jäsenyydestä riippumatta avoimia kaikille 
halukkaille ja kimppakyytiretkiä lukuunotta-
matta maksuttomia. Tapahtumien vetäjien 
puhelinnumerot löytyvät tapahtumatiedois-
ta. Soittele kun haluat lisätietoa. 

Vetäjä saattaa sairastumisesta tai muusta 
syystä vaihtua, tai tapahtumaan tulla muita 
muutoksia. AAMUPOSTIN yhdistykset - 
palsta torstaisin sekä Hyvinkään VIIKKOUU-
TISTEN yhdistykset - palsta keskiviikkoisin 
kertovat ajankohtaisen tilanteen. Lisätietoja 
myös kotisivuillamme: https://hyvinkaan-
latu.sportti.info/mistä löydät myös tapah-
tumasta mahdollisesti otettuja kuvia, sekä 
retkikertomuksen. 

Päiväretki Torronsuolle 15.9. -19

Kansallispuistoretkemme suuntautuu Tam-
melan Torronsuolle. 
Torronsuon kansallispuisto on nykyisellään 
lähes kokonaan suota. Suon keskellä on 
lukuisia pieniä, mäntyä kasvavia metsäsaa-
rekkeita. Torronsuota reunustavat metsät, 
harjut, kalliojyrkänteet ja näköalakalliot, 
joilta aukeaa laajat näkymät suon eri osiin. 
Torronsuon kansallispuiston suoalueet ovat 
säilyneet lähes luonnontilaisena huolimatta 
sijainnistaan keskellä Etelä-Suomea.
Ajelemme kimppakyydein Forssan kaut-
ta Kiljamon P-paikalle, josta varsinainen 
tutustuminen Torronsuon kansallispuistoon 
alkaa. Patikoimme suon yli Härksaareen, 

jossa tutustuimme vanhaan kvartsi- ja 
maasälpälouhokseen. Jatkamme edelleen 
Idänpäänkallion laavulle, jossa pidämme 
evästauon. Tauon jälkeen siirrymme au-
toilla Someron kautta Liesijärven kansallis-
puistoon ja tutustumme siellä Korteniemen 
perinnetilaan.
Palaamme illansuussa Hyvinkäälle.

Retki Petkelsuolle 27.10. -19
Lähde muutaman tunnin kestävälle retkelle 
tutustumaan upeaan suoluontoon Petkel-
suolle. Reitillä ei ole nuotiopaikkaa.
Syksyllä suo hehkuu ruskan väreissä, varsin-
kin jos päivä sattuu olemaan aurinkoinen. 
Suolla kävellessä mieli lepää ja virkistyt!

Lähtö retkelle kimppakyydein Aleksis 
Kivenkadun P-paikalta, Härkävehmaan 
kentän reunasta klo 9.
Ennakkoilmoittautuminen retkelle on vält-
tämätöntä kimppakyydin järjestämiseksi 
viimeistään 13.9. mennessä.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Timo 
Tuomainen p. 040 5677085

Lähtö klo 11 Puolimatkan koulun pihasta, 
kimppakyydein. Kesto noin 3 tuntia. 
Tiedustelut ja ennakkoilmoittautuminen: 
Tarja Tauriainen, p. 040-5480502.
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Tapahtumakalenterista, tämän lehden taka-
kannesta löytyy kunkin tapahtuman kohdal-
ta ilmaus retken vaativuustasosta:
H = Helppo retki:  -  Maastoltaan ja vauh-
diltaan helppo. Polkuja / latuja ym. valmiita 
reittejä
K = Keskivaativa retki:  -  Maastoltaan vaati-
vampi. Poiketaan valmiilta reiteiltä maas-
toon, mm.korkeuseroja. 

V = Kuntoa kysyvä retki:  - Maastoltaan, 
olosuhteiltaan ja / tai matkaltaan vaativa.

NUKU YÖ ULKONA 31.8. -19: 
katso: www.suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
Poronpolku Lopella 29.9. -19 ja Riihipolku 
Riihimäellä  6.10. -19.  Nämä tapahtumat 
ovat kalenterissa ainoastaan retkivinkkeinä. 
Hyvinkään Latu ei osallistu yhdistyksenä 
tapahtumiin, eikä järjestä niihin kuljetusta.

Patikkaretkille Usmiin

Syyskauden Usmiin suuntautuvat patik-
karetkemme ovat aina olleet ulkoilijoiden 
suosiossa. Miilunpatikka lokakuussa ja 
Isänpäiväpatikka marraskuussa johdatta-
vat sinut Usmin hienoimpiin kohteisiin. 
Patikointi jylhillä kallioilla, metsäpoluilla ja 
pikku lampien rannoilla tekee ihmismielelle 
taatusti hyvää! Isänpäivän patikkaretkellä 
keitellään jollakin retken taukopaikalla noki-
pannukahvit.
Joulukuun alkupuolella, mikäli joulukiire ja 
muu hälinä alkavat painaa päälle, tai muu-
ten vain haluat lähteä tuulettumaan, tule 
Joulustressin poistopatikalle. Maastossa 
saattaa tuolloin olla jo ohut lumikerros alka-
van talven vuoksi. Tuolla retkellä pidetään 
tauko Latu-Miilun ulkoilumajalla.
Retkille lähtiessäsi varustaudu laittamalla 
reppuusi evästä ja lämmintä juotavaa.

Miilunpatikka 13.10. -19
Isänpäivänpatikka 10.11. -19
Lähtö Latu-Miilusta,
os. Usmintie 303, klo 10. 

Joulustressin poistopatikka 8.12.-19
Lähtö klo 10 Hyyppäräntien P-paikan 
infotaululta, hevostallien kohdalta, 
os Hyyppäräntie 17.
Tiedustelut ja opastus: Kalevi Kalliomäki, 
p. 0400 138159.
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Melontaretkelle

Retkimelonta on rauhoittavaa ja rentoutta-
vaa luonto- ja terveysliikuntaa.

Hyvinkään Ladun retkikalenterissa on lop-
pukesällä neljä melontatapahtumaa.
Yhdistys omistaa kuusi erilaista kanoottia. 
Niitä käytetään ensisijaisesti yhdistyksen 
omissa melontatapahtumissa, joihin ilmoit-
tautuessasi voit varata paikan kanootista, 
tai kanootin käyttöösi maksutta. 

Avonaisessa, nk. intiaanikanootissa melat 
ovat yksilapaisia ja etu- ja takapenkkiläinen 
melovat eri puolilta kanoottia. Matalassa ja 
kannellisessa kajakissa istutaan puolestaan 
kajakin pohjalla kuppimaisessa istuimessa 
ja melotaan kaksilapaisella melalla. 

Kalustoomme kuuluu kolme kajakkikaksik-
koa ja kaksi yksikkökajakkia. Lisäksi omis-
tamme kolmen istuttavan avokanootin. 

Retkillemme voit mainiosti osallistua myös 
omalla melontakalustolla.

Retkimelojalta vaaditaan tietenkin reipasta 
retkimieltä, hyvää kuntoa ja riittävä uima-
taito. Hänen tulee asennoitua vakavasti tur-
vallisuusasioihin, kunnioittaa luonnonvoi-
mia ja mm. tunnistaa veden käyttäytymistä.

Miten pääset mukaan?

Jos sinulla ei ole lainkaan aikaisempaa 
kokemusta melonnasta, suosittelemme, 
että opettelet ensin perustekniikan Suomen 
Ladun tai melontaseurojen järjestämillä 
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kursseilla.
Jos kokemuksesi on vähäinen, mutta 
hallitset perusasiat, voidaan sinut kenties 
sijoittaa esimerkiksi kajakkikaksikkoon tai 
avokanoottiin ”apumelojaksi” kokeneem-
man konkarin toimiessa opastajana. Kerro 
retkenvetäjälle jo ilmoittautumisvaiheessa 
oma osaamisesi taso, niin hän voi arvioida, 
onko taitotasosi riittävä kyseiselle retkelle. 

Retkemme alkavat aina klo 8 kaluston ja va-
rusteiden pakkaamisella Nummenkärjentie 
2:n pihalla. Kalusto nostetaan peräkärryyn, 
tarvittavat varusteet sekä eväät pakataan 
tietenkin mukaan. 

Retkelle lähdetään normaalisti kimppakyy-
dein, jolloin autonkuljettajalle maksetaan 

kimppakyytimaksu. Retkemme ovat koko-
päiväretkiä, joten varaa mukaan riittävästi 
juomaa ja syötävää. 10.-11.8. tehdään 
melontaretki, jolloin yövytään sopivassa 
kohteessa. Tuolloin tarvitset matkaan myös 
oman majoitteen, teltan tai riippumaton ja 
muita yöpymisvälineitä.

Syyskauden melontaretkipäivät: 
28.7., 10.-11.8., 1.9. ja 22.9.  klo 8:00.
Ilmoittauduthan myös, jos tulet omalla 
kalustolla, kuljetuskapasiteetin varmis-
tamiseksi. Ilmoittautumiset, tiedustelut 
sekä opastus ja kanoottien varaukset: 
Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159.

Katso selostus toukokuiselta melontaretkel-
tämme seuraavalta sivulta.
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Melontaretkellä Tervakoskella 19.5.-19

Kauden toinen melontapäivä jatkoi hy-
vin aloitettua kautta. Melojia osallistui 9 
henkeä, 8 käytti yhteiskuljetusta kahdella 
autolla ja Hausjärven vahvistus Matti liittyi 
mukaan Riihimäen ABC:lta matkan suuntau-
tuessa Tervakosken taajamaan Puuhamaan 
taakse, uimarannalle Alasjärvelle.
Kalusto kärrystä rantaan ja muut vermeet 
mukaan, autot parkkiin ja kalusto vesille. 
Yhdistyksen kalustoa oli tänään mukana 2 
kaksikkoa, muu kalusto oli omia.

Alasjärveltä suuntasimme lounaaseen kohti 
Toivanjoen suuta. Joen alku on vaikeasti 
havaittavissa ruovikossa, ja koko jokireitti 
Kesijärvelle on ruovikon reunustamaa. Ter-
vakosken paperitehdas on aikanaan padolla 
nostanut veden pintaa ja joen reunustat 
pitkin matkaa ovat osittain soistuneet. Joen 
varrella esiintyy paljon lintuja ja matkalta 
löytyy lintutornikin.
Menomatkalla, ennen ”tervasiltaa” Kurki-
pariskunta piti melkoista meteliä ohittaes-
samme pesintäpaikan, eivät kuitenkaan 
nousseet siiville. Paluumatkalla taas Rusko-
suohaukka esitteli liitelyään, sen voi melko 
varmasti nähdä lintutornistakin.

Joki on mutkainen mutta leveähkö, käännös 
harjoitukset tulivat taas tutuiksi. Aikanaan 
tulimme Kesijärvelle, suunnistimme taas 
vaihteeksi uimarannalle, nyt Launosten.
Yksi kajakkikunta oli varustautunut uimapu-
vuin, näin pääsimme näkemään kesäkau-
den avausuinnit. Tuli siihen rannalle myö-
hemmin myös paikallista uimariporukkaa, 
hyvin mahduttiin.
Nyt oli nuotiopuutkin mukana ja makka-
ratulet saatiin aikaiseksi, hyvin maistuivat 
muiden eväiden lisäksi.

Taukoilun jälkeen suuntasimme vielä 
lounaaseen ja Kesijärven päässä olevan 

saaren ympäri. Siitä suunta yli selän takaisin 
kohti Tuulensuunjokea ja selän ylityskin tuli 
suoritettua yhtä kyytiä, pientä sivutuulta ja 
aallokkoa, muuten oli tuuletonta.
Aikanaan rantauduimme lähtöpaikalle, 
melontamatkaa tuli hiukan vaille 20 km, 
joen mutkaisuus lisäsi hät- hätää tehtyä 
matka-arviota.

Kalusto kärryyn ja varusteet autoihin, 
paluumatkalla poikkesimme vielä Ullan 
Pakarissa Riihimäellä, kun rupesi jo jonkin 
verran hiukomaan itse kutakin.
Perillä taas kalusto kärrystä plaanille ja 
varusteet komeroon ja kuivamaan, melon-
ta on yhtä roudaamista, tavaraa kärryyn, 
kärrystä pois ja taas sama toisinpäin.
Siinä välissä sitten melotaan ja ajellaan au-
tolla, tälläkin kertaa tuli lähdöstä paluuseen 
täysi työpäivä 8- 16.30, melontaa se 20 km 
ja autoilua 60 km kahdella autolla.
Mutta se hyvä puoli on Hyvinkääläisillä 
melojilla, että aina täytyy lähteä johonkin 
veden ääreen, eikä suinkaan samaan paik-
kaan vaan valinnan mukaan.
Kalevi
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Tiistain aamukävely

Tiistain aamukävely on kävelyretki yhdes-
sä sopivaan tahtiin ja -kohteeseen. Lähtö 
tapahtuu Kirjavantolpan Alepan parkkipai-
kalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 9:00. 

Aamukävelylle ei tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Kävelemme leppoisaan tahtiin 
noin 2 tuntia aikaa vievän lenkin jossakin 
puolella kaupunkia. Käytämme olemassa 
olevia ulkoilureittejä sekä kevyenliikenteen 
väyliä. Muutaman kerran olemme tehneet 
retken kauemmas, mm. Kaukasten ja Suo-
miehen luontopolulle. Tuolloin siirryimme 
kohteeseen autoilla. Normaalisti kävelijöi-
tä aamulenkillä on 5 -15 henkilöä.

Yhdessä tehtävän kävelylenkin aikana vaih-
detaan kuulumisia, tarkkaillaan luonnon 
tapahtumia ja pohditaan vaikkapa maail-
manmenoa. Siinäpä onkin sen viehätys!
Aamukävelyn vetäjänä toimii Timo 
Tuomainen, jonka tavoitat numerosta 040 
5677085.

Syyskauden aamukävelypäivät:
tiistai 13.8. klo 9 tiistai 29.10. klo 9
tiistai 27.8. klo 9 tiistai 12.11. klo 9
tiistai 17.9. klo 9 tiistai 26.11. klo 9
tiistai 1.10. klo 9 tiistai 10.12. klo 9
tiistai 15.10. klo 9

Uudenmaan Latu-alueen tapahtumia

Uudenmaan latualueeseen kuuluu 28 pai-
kallisyhdistystä ja 2 tunturikerhoa. Alue-
toiminnan tavoitteena on kanssakäymisen 
lisääminen, sekä viestintä uusmaalaisten 
latuyhdistysten kesken.

Suunnistus haltuun -tapahtuma Vaak-
koilla lauantaina 3.8. 2019
Kokoontuminen Vaakkoin ulkoilualueen 
parkkipaikalla os. Kuikunläänintie 45, Vihti 
(sorakuopan parkki Saarijärven poh-
joispuolella) klo 11.00. Vaakkoin ulkoi-
lualueelle on laadittu 2,5 ja 4 kilometrin 
suunnistusradat. Tapahtuman alussa pide-
tään suunnistustaitojen kertaus, käydään 

läpi tärkeimmät karttamerkit, kerrataan 
suunnan ottaminen kompassilla. Jos 
osallistuja tarvitsee opastusta suunnis-
tustaitoonsa, kierretään rata ohjaajan 
kanssa kävellen pienryhmässä opetellen 
suunnistuksen perusasioita. Mikäli osaa 
jo suunnistaa, voi mennä yksin tai omal-
la porukalla omaan tahtiin. Lisätietoja: 
toimisto[at]helsinginlatu.fi

Perheiden metsäretkipäivä Nurmijärvellä 
lauantaina 19.10.2019
Tarkemmat tiedot lähempänä tapahtu-
man ajankohtaa. Lisätietoja: Nurmijärven 
Latu, Keijo West, puh. 040 511 1122, 
keijo.west[at]kolumbus.fi
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Pyöräilemään

Pyöräily on erinomaista liikuntaa. Lisäksi 
siihen yhdistyy myös paikasta toiseen siirty-
minen. Sen myötä pyöräilijä voi säästää au-
toilijaan verraten polttoaine- ja matkakus-
tannuksissa, sekä vähentää omalta osaltaan 
autoliikenteen aiheuttamia haittoja, kuten 
melua ja ilmansaasteita.

Kuten muillakin retkillämme, Hyvinkään 
Ladun pyöräretkillä tärkeää on sosiaalinen 
yhdessäolo ja liikunnan tuottamat myön-
teiset elämykset. Raittiissa ilmassa mieli 
virkistyy, ajatukset kirkastuvat ja energisyys 
ja ilo lisääntyvät. 

Pyöräillen olemme perinteisesti tutustu-
neet monenlaisiin kotiseutumme lähitie-
noon kohteisiin ja nähtävyyksiin. Retken 
teemana on ollut mm. vierailu lammastilal-
la, keväisellä lintujärvellä, naapurikaupun-
gin rodopuistossa, jopa polkupyörämuse-
ossa!

Laurin vetämillä pyöräretkillä pärjäät vaikka 
”mummopyörällä.”  

Laurin pyöräretket 

Pyöräretki tehdään vetäjän harkitsemaan, 
sopivaan kohteeseen. Retkipäivät: 18.8. ja 
8.9. Lähtö Aleksis Kivenkadun P-paikalta, 
Härkävehmaan kentän reunasta klo 10.
Tiedustelut: Lauri Huhti, p. 050 3065095. 

Kysy halutessasi etukäteen retken vetäjältä 
kohteesta ja retken vaativuustasosta.

Maastopyöräilemään

Maastossa pyöräileminen on hauska ja ren-
to tapa liikkua ja retkeillä. Hyvinkäällä on 
hienoja, maastopyöräilyyn erinomaisesti 
sopivia reittejä ja esimerkiksi helpoilla ul-
koilureiteillä kokemattomampikin pyöräilijä 
pääsee lajin makuun. Laji sopii myös lapsil-
le ja nuorille ja ennakkoluuloista poiketen 
myös iäkkäämmille. 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
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Syyssunnuntain kävelyretki

Hyvinkään harjualueilla risteilee lukuisia 
ulkoiluväyliä ja luonnonpolkuja. 
Lähde patikoimaan noille poluille, muka-
vaan maastoon Laurin johdattelemana.

Laurin kävelyretki 24.11. -19
Matkaan lähdetään VR:n konepajan 
”rautasaunan” tietämiltä klo 10. 
Lähtöpaikan osoite on Pajatie 8. 
Tiedustelut ja opastus:
Lauri Huhti, p. 050 3065095.

Talkoot ulkoilumajalla

Pienessä yhdistyksessä lähestulkoon kaikki 
asiat on hoidettava vapaaehtoisvoimin. Hy-
vinkään Ladun toiminnassa ei palkkaa, eikä 
palkkioita makseta kenellekään toimijalle. 
Emme myöskään pysty hankkimaan palve-
luja ostamalla niitä palveluntuottajilta. Siksi 
ainoa mahdollisuus hoitaa asioita onkin 
vapaaehtoinen talkootyö.

Ulkoilumajalla talkoillaan siivous- ja huol-
tohommissa keväisin ja syksyisin. Sopivia 
tehtäviä on aina riittänyt isommalle, jos 
pienemmällekin joukolle muutaman tunnin 
ajaksi. Toimitaan siis yhdessä yhteiseksi 
hyväksi.

Syksyllä tupa tietysti siivotaan ja ympäris-
tö haravoidaan. Polttopuita mahdollisesti 
laitetaan liiteriin. 

Talkooväelle tarjotaan keittolounas ja pulla-
kahvit työn ohessa.

Latu-Miilun syystalkoot 
lauantaina 26.10. -19 klo 10 alkaen.
Latu-Miilun osoite on Usmintie 303.
Tervetuloa!

Pikkujoulu Latu-Miilussa

Hyvinkään Ladun pikkujoulua vietetään 
Latu-Miilun ulkoilumajalla perjantaina 
29.11. -19 klo 18 alkaen. 
Joululauluja lauletaan ja pikkujouluohjel-
maa on luvassa. Oma ohjelmanumerosikin 
käy! Joulupuuroa, väskynäsoppaa ja joulu-
torttukahvit tarjotaan. 
Joulupukki piipahtanee, joten tuo pikku 
paketti pukin pussiin. Tervetuloa!
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Yhteistyö Hyvinkään Sydänyhdistyksen kanssa

Sydänliitto ja Suomen Latu sopivat vuonna 
2018 yhteistyöstä, jossa toimitaan niin val-
takunnallisesti järjestötasolla kuin paikalli-
sesti yhdistystasolla. 
Suomen Ladun ja Sydänliiton jäsenyhdistyk-
set voivat vapaasti suunnitella ja toteuttaa 
yhteistyötä paikallisesti. 
Hyvinkäällä tartuttiin tuolloin heti toimeen 
ja olemme toteuttaneet yhdessä Hyvinkään 
Sydänyhdistyksen kanssa jo kolme mukavaa 
retkeä. Tulevan syyskuun yhteistapahtu-
massa suuntaamme Kytäjälle, Rytkön leiri-
keskukseen. Toivottavasti Latulaiset tulevat 
sinnekin mukaan sankoin joukoin!

Sunnuntaina 29.9. klo 11-17 Ruskaretki 
Kytäjälle Rytkön leirikeskukseen, Kenkiän-
tie 75, yhteistyössä Hyvinkään Sydänyh-
distyksen kanssa. 
Nuotiopaikalla petankkia, mölkkyä ja mah-
dollisuus melontaan sekä saunomiseen. 
Omat eväät ja makkarat mukaan, lättyjen 
paistoa ja Latu tarjoaa kahvit. Yhteiskulje-
tus 5 €/hlö bussilla, lähtö Onnensillasta klo 
10.30, paluulähtö Rytköstä klo 15.00. 

Ilmoittautuminen viimeistään 26.9.-19. 
Yhteyshenkilöt Sydänyhdistys Marjatta: 
040 749 2982 ja Latu: Timo 040 567 7085.

ka perille.
Heittelimme majalla frisbeetä ja vuoleske-
limme nuljuksennauloja. Sydänyhdistyksen 
väki oli tuonut lettutaikinaa, jota paistettiin 
kahdella muurikalla majan edessä. Laavulla 
paistelimme eväsmakkaroita ja kissautim-
me isossa nokipannussa kaksi pannullista 
kahvetta. Vietimme siis yhdessä laatuaikaa!
Paluumatkalle väki laittautui tyytyväisenä 
noin klo 12:30. 
Sydämellistä väkeä kaikki!
Timppa

Teimme 11.5.-19 yhteistyössä Hyvinkään Sy-
dänyhdistyksen kanssa retken Latu-Miiluun 
Usmissa. 14 henkilöä pyöräili Onnensillasta 
klo 9:30 ulkoilumajallemme. Seitsemän täy-
teen lastattua henkilöautoa starttasi kym-
meneltä suuntanaan sama kohde. Lähtijöitä 
lienee siten ollut yhteensä n. 35 henkilöä. 
Yksikään auto ei kuitenkaan saapunut peril-
le Latu-Miiluun. Syynä oli ulkoilumajallem-
me johtavan tien päälle kaatunut iso laho 
kuusi Tiikerisuon ja Latu-Miilun välisellä 
tieosuudella. Autot piti jättää Tiikerinsuon 
risteykseen ja kävellä noin 300 metrin mat-
L-M 2/19 sivu 12



Jäsenyys Hyvinkään Ladussa

Ulkoile, OsallIstu, Vaikuta
Hyvinkään Ladun jäsenenä pääset osaksi aktiivisten ulkoilijoiden ja liikkujien jouk-
koa, joka edistää ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia.
Tule mukaan paikalliseen yhdistystoimintaan, toimikuntiin, vetäjäksi retkille tai 
muuten vain liikuttamaan kanssaihmisiäsi.
Paikallisyhdistyksen kautta olet myös Suomen Latu ry:n jäsen.

Jäsenedut v. 2019
Jäsenenä saat runsaasti rahanarvoisia etuja 
eri tahoilta:
• Latu & Polku -lehti, neljä kertaa 
   vuodessa. 
• Latu-Miilu, yhdistyksen oma lehti 
   kaksi 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 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

Jäsenyyteen liittyvät asiat Suomen Ladun 
jäsenpalvelun kautta.
Kaikki jäsenyyteen liittyvät asiat (liittymi-
nen, eroaminen ja muutokset) 

Netissä: https://www.suomenlatu.fi/jasen-
palvelut/palvelukortti.html
Sähköpostilla: 
jasenpalvelu@suomenlatu.fi
Puhelimitse: 09 8567 7450.
Osoitetietojen muutokset päivittyvät auto-
maattisesti.

Jäsenmaksut v. 2019
• Henkilöjäsen  24,50 €
• Rinnakkaisjäsen  15,50 €   

(Henkilöjäsenenä toisessa yhdistykses-
sä)

• Perhejäsenyys  38,00 €   
(Samassa osoitteessa asuvat henkilöt)

• Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys          
(Nuorisojäsen alle 20 vuotias ja Opiske-
lijajäsen alle 29 vuotias) 12,50 €

• Yhteisöhenkilöjäsenyys 28,00 €
• Kannattajajäsenyys  250,00 €              

(Yritys- tai henkilöjäsen)
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Hyvinkään Latu ry.
0831177-8

KOKOUSKUTSU SYYSKOKOUS

Aika: 12.11.2019 klo 18:30.
Paikka: Hyvinkään kaupungintalo, kokoustila Järvi, os. Kankurinkatu 4-6. 

Järjestelyt: Käynti Järvi kokoustilaan on kaupungintalossa ovesta, joka on 
kaupungintalon itäpäädyn puoleisella sivulla. 

Kokouksessa on osallistujille kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen 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. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys tilikautta 2020 koskevaksi 
    toimintasuunnitelmaksi.
6. Päätetään tilikautta 2020 koskevat liittymis- ja jäsenmaksut.
7. Päätetään tilikautena 2020 hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille 
    maksettavista palkkioista ja kulukorvausten perusteista.
8. Käsitellään ja vahvistetaan tilikautta 2020 koskeva talousarvio.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. 
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet erovuoroisten tilalle.
12. Valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa tilikaudeksi 2020 ja heille 
       henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat.
13. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen
      julkaisutavasta.
14. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
15. Päätetään kokous.

Hyvinkäällä 03.06.2019  
Hyvinkään Latu ry.
Hallitus
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Kanootteja ja retkeilyvälineitä vuokrataan

Hyvinkään Ladulla on omistuksessaan kuusi 
erilaista kanoottia. Niitä käytetään ensisi-
jaisesti yhdistyksen omissa melontatapah-
tumissa, joihin ilmoittautuessasi voit varata 
paikan kanootista, tai kanootin käyttöösi 
maksutta. 

Yhdistyksen jäsenet voivat myös vuokra-
ta kalustoamme omaa melontaretkeään 
varten. Vuokraushinnat sisältävät kanootin 
varusteineen, melat, melontaliivit ja aukko-
peitteet 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-aukol-
la ja kahdella lastitilalla kumiluukuin.

• Latu-Welho, merikajakkikaksikko Star.
Nopeakulkuinen, kevyt kaksikko kahdel       
la lastitilalla kumiluukuin.

• Latu-Liisa, kajakkikaksikko mallia Puula, 
retkikaksikko kahdella lastitilalla

• Bell Alaskan, kolmen istuttava avoka-
nootti retkeilyyn.

• Vuokraushinnat: 
• Yksikkö 10 euroa vuorokausi ja 40 eu-

roa 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 kanoot-
tien kuljetusta varten. Se on varustettu 
irrotettavalla kuljetustelineellä, joten sitä 
voi käyttää myös muihin kuljetuksiin.
Peräkärryn kokonaispaino on 750 kg, kan-
tavuus 500 kg, lavakoko 150 x 300 cm. 
Peräkärryä vuokrataan hintaan 20 €/vrk, 
tai sopimuksen mukaan.

Melontakalustoa säilytetään kesäaikaan 
Nummenkärjen kaupunginosassa.

Lisäksi vuokrattavana myös muita retkei-
lyvälineitä.
Lumikenkiä, retkiluistimet, teltta, Trangia- 
keittimiä, rinkkoja, sauvakävelysauvoja ym.
Näiden varusteiden vuokraushinnat sovi-
taan vuokrausajan pituuden mukaan.

Vuokraustiedustelut Kalevi Kalliomäeltä, 
p. 0400 138159 
tai email: kalevi.kalliomaki[at]pp.inet.fi.
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TAPAHTUMAKALENTERI
HEINÄKUU

sunnuntai 28.7. 
klo 8 Melontapäivä              K

ELOKUU

lauantai 3.8.
Suunnistus haltuun 
tapahtuma 
Vaakkoilla                     K

lauantai - 
sunnuntai
10. -11.8. klo 8

Melonta-
viikonloppu                  K 

tiistai 13.8. klo 9 Tiistain aamukävely    H

sunnuntai 18.8. 
klo 10

Laurin pyöräretki        K

tiistai 27.8. klo 9 Tiistain aamukävely    H

lauantai 31.8. Nuku yö ulkona

SYYSKUU

sunnuntai 1.9. klo 8 Melontapäivä              K

sunnuntai 8.9. klo 
10

Laurin pyöräretki        K

sunnuntai 15.9. 
klo 9

Retki Torronsuolle      K

tiistai 17.9. klo 10 Tiistain aamukävely    H

sunnuntai 22.9. 
klo 8

Melontapäivä              K

sunnuntai 29.9. 
klo 10:30

Ruskaretki Rytköön     H

sunnuntai 29.9. Poronpolku Lopella

MARRASKUU

sunnuntai 10.11. 
klo 10

Isänpäiväpatikka         K

tiistai 12.11. klo 9 Tiistain aamukävely    H
tiistai 12.11.  
klo 18:30

Hyvinkään Latu ry:n 
syyskokous

sunnuntai 24.11. 
klo 10

Laurin kävelyretki        H

tiistai 26.11. klo 9 Tiistain aamukävely    H
perjantai 29.11. 
klo 18

Ladun pikkujoulu

JOULUKUU

sunnuntai 8.12. 
klo 10

Joulustressin 
poistopatikka               K

tiistai 10.12. klo 9 Tiistain aamukävely    H

LOKAKUU

tiistai 1.10. klo 9 Tiistain aamukävely    H

sunnuntai 6.10. Riihipolku 

sunnuntai 13.10. 
klo 10

Miilunpatikka              K

tiistai 15.10. klo 9 Tiistain aamukävely    H

lauantai 19.10. Perheiden metsäretki 
Nurmijärvellä               H

lauantai 26.10. 
klo 10

Talkoopäivä
Latu-Miilussa

sunnuntai 27.10.
klo 11

Retki Petkelsuolle       K

tiistai 29.10. klo 9 Tiistain aamukävely    H

LEHDEN SISÄSIVUILLA TARKEMPIA TIETOJA TAPAHTUMISTA
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