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Ulkoliikuntaa luonnossa
 - ympäri vuoden

Ulkona kuin lumiukko

Polkujuoksu on pop!



  KOKOUSKUTSU: HYVINKÄÄN LATU RY:N KEVÄTKOKOUS

  Aika:  Tiistai 10.3.2020 klo 18:30 - 20.00
  Paikka:  Hyvinkään kaupungintalo, kokoustila Järvi. Os. Kankurinkatu 4-6.  
  Käynti kokoustilaan talon itäpäädyn ovesta. (Tingi&Tongi myymälän  
  puoleinen sivu).
  Järjestelyt: Kokouksessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!

  ESITYSLISTA
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. Esitetään tilikautta 2019 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 tilivel-

vollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös 
antavat aihetta.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. Päätetään kokous.

         Hyvinkäällä 9.12. 2019 Hyvinkään Latu ry. hallitus

Latu-miilu 1/2020 
Hyvinkään Latu ry:n jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen 
numero painetaan vuodenvaihteen tuntumassa ja toinen kesä- heinäkuun vaihteessa. 
Voit lähettää kirjoituksia, kuvia ja juttuideoita osoitteeseen: Lauri Huhti Metsonkuja 12, 
05860 Hyvinkää, p. 050 3065095, tai sähköpostilla os. lauri.huhti[at]pp1.inet.fi. Lehden 
seuraavan numeron aineisto 15.05.2020 mennessä. 
Tämän numeron toimittaja ja taittaja: Timo Tuomainen p. 040 5677085.

Hyvinkään Latu ry. on v. 1952 perustettu Suomen Ladun paikallisyhdistys. Harrastam-
me ympärivuotista ulkoliikuntaa luonnossa luonnollisesti. Lajivalikoimaan kuuluvat mm. 
retkeily, patikointi, polkujuoksu, pyöräily ja maastopyöräily, melonta, sauvakävely, lumi-
kenkäily ja maastohiihto. Hiihdolla ei kuitenkaan ole toiminnassamme erityisasemaa, 
vaikka yhdistyksen nimi siihen viittaakin. Osallistumme myös ryhmällämme vapaaehtoi-
sen pelastuspalvelun, VAPEPAN toimintaan. Jäseniä yhdistyksessämme on n. 580.

Latu-Miilun ulkoilumaja Usmissa on toimintamme tukikohta. Maja on rakennettu 
talkoilla v. 1977 yhdistyksen omistamalle tontille. Ulkoilumajamme toimii hiihtokaudella 
latukahviona viikonloppuisin, la ja su klo 10-15. Peruskoulujen hiihtolomaviikolla (vko 
8/2020) myös arkipäivisin klo 10-15. Puhelinnumero majalle on ilmoitettuina aukioloai-
koina 0400 379529. Osoite on Usmintie 303. Ulkoilumajaa ei vuokrata ulkopuolisille.

 2  Latu-Miilu 1/2020 



PUHEENJOHTAJALTA

Timo Tuomainen

Talvipäivän seisauksen aikaan, kun tätä 
kirjoittelen, talvi tekee Hyvinkäällä vasta 
tuloaan. Lunta ei ole maassa, eikä hiih-
tosuksille ole tällä seudulla paljon käyttöä.  
Perttulassa jäähallin takamaastoon on 
sentään saatu lyhyelle matkalle tykitettyä 
lunta, ja muutaman sadan metrin mittainen 
latu tehtiin ilahduttamaan hiihdon harras-
tajia. Lyhyet päivät ovat todella harmaita. 
Säätila ei ulkoilua tietenkään estä millään 
tavoin. Liikkua voi monin tavoin ja useim-
milta löytynevät vermeet joka kelille. Eikä 
tavallisen ihmisen ulkoliikunta vaadi oike-
astaan mitään erityisvarusteita. Toki vaik-
kapa nastoitetut jalkineet ovat oivalliset 
liukkailla, jäätyneillä taipaleilla.
Kuluneen vuoden aikana kaupunki on 
rakentanut ulkoilualueille ainakin kaksi 
kokonaan uutta kohdetta. Sveitsin supan 
itärinteelle, edesmenneen hyppyrimäen 
alastulorinteen vastapäätä valmistui jou-
lukuun alussa uudet portaat. Portaissa on 
yli 130 askelmaa ja niitä pitkin voi montun 
pohjalta nousta lähelle Staudingerin muis-
tokiveä. Portaitten puolenvälin tienoilla on 
tasanne, jossa voi hengähtää tai ihailla 
maisemaa. Sveitsin Majan puolella olevaa 
portaikkoa kohennettiin rakentamalla en-
tisten portaiden rinnalle samanveroinen, 
identtinen portaikko. Ylös päästäkseen 
täytyy nousta rappuja yli 150 askelmaa. 
Porrastreeni on nykyään kovassa huu-
dossa ja portaat ovat oiva kuntoilupaikka. 
Sykkeen ainakin saa helposti nousemaan 
ja asiaa tuntevat väittävät siinä rasvan 
palavan ja kaloreita kuluvan. Menkää ih-
meessä kokeilemaan!
Toinen, kokonaan uusi kohde on Tehtaan-
suon terveysmetsäpolku. Se kiemurtelee 
varsin hienossa, vanhassa metsässä. Pol-
ku on tehty osittain esteettömäksi, mutta 
osalla matkaa on myös kivikkoista ja juu-
rakkoista osuutta. 

Reitiltä on melko kapealla lankutuksel-
la varustettuja pitkospuuosuuksia, jotka 
vaikuttivat olevan ainakin alkutalvesta 
jopa vaarallisen liukkaat. Myös nousu- ja 
laskuosuudet mäenkumpareen päälle ja 
sieltä alas edellyttävät kulkijalta erityistä 
varovaisuutta, Esteetöntä osuutta ei voi 
kiertää ympyrälenkkinä, vaan pyörätuolilla 
tai rollaattorin kanssa liikkuvan on palat-
tava takaisin tuloreittiä käyttäen esteettö-
män osuuden loppuessa. Mielestäni se on 
myös yksi polun heikkous, joka voitaisiin 
varmaankin korjata rakentamalla polun 
puoleenväliin oikaisu. 
Tehtaansuon terveysmetsäpolku saattaa 
osaltaan auttaa kaupungistuneen, liikun-
taa harrastamattoman ihmisen löytämään 
luontoyhteys ja näin vahvistaa sen ase-
maa elämänhallinnan ja -ilon lähteenä. 
Ulkoilua harrastavat ihmiset tunnistavat 
entuudestaan varsin hyvin luontoympäris-
tön vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen.
Tulevan talvikauden toiminta perustuu 
oletukseen, että seutukunnalle saadaan 
pysyvä lumipeite maahan. Kunhan latu-
verkosto Usmiin saakka saadaan avattua, 
avautuu ulkoilumajamme palvelemaan 
viikonloppuisin siellä liikkuvia retkeilijöitä. 
Kanttiinipäivystäjän vuoroja on sitten ha-
lukkaille avoinna.
Lumikenkäretkiä, hiihtoa, lumiukkotalkoita, 
polkujuoksua, maastopyöräilyä, kävelyä, 
patikointia, pyöräilyä, melontaa, retkeilyä!
Hyvinkään Ladussa lajivalikoima on laaja.
Seuraavalla aukeamalla on tapahtumaka-
lenteriksi koottu jo tiedossa olevat retket.
Tule mukaan!
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TAPAHTUMAKALENTERI
Tammikuu
To 9.1. Täydenkuun kävelyretki 
Sonninmäellä. Lähtö Kirjavantolpan 
Alepan parkkipaikalta, os. Uudenmaanka-
tu 69, klo 18.00. Tiedustelut: Timo Tuomai-
nen, p. 040 5677085. Helppo retki.
Su 19.1. Hiihto tai kävelyretki La-
tu-Miiluun. Liikkumismuoto valitaan lumi-
tilanteesta riippuen. Tauko majalla, joten 
evästä, juotavaa ja pikkurahaa mukaan. 
Retken kesto 2 – 3 tuntia. Lähtö klo 10.00 
Hyyppäräntien P-paikan opastaululta, he-
vostallien kulmalta, os. Hyyppäräntie 23. 
Tiedustelut ja opastus: Lauri Huhti, p. 050 
3065095. Keskivaativa retki.

Helmikuu
Su 2.2. Laturetki Riihimäelle RKV:n 
majalle Suonummella. Lähtö Sveitsin hiih-
tokeskuksen (Pujottelutie) yläparkkipai-
kalta klo 9.30. Erkylän majalta voi myös 
liittyä mukaamme klo 10.30. Hiihdämme 
retkivauhtia opastettuna ryhmänä Suo-
nummen majalle ja takaisin. Koko matka 
n. 30 km. Tauot majoilla, pikkurahaa siis 
mukaan eväiden ja juotavan lisäksi. Tie-
dustelut ja opastus: Lauri Huhti, p. 050 
3065095. Keskivaativa retki. 
Su 9.2. Hyvinkää Hiihto. Hyvinkään 
Hiihtoseuran tapahtuma, jonka huoltopiste 
on Latu-Miilun ulkoilumajan kohdalla. 

     

Huoltopisteeseen tarvitsemme lukuisia va-
paaehtoisia toimijoita. Ilmoittaudu Kalevi 
Kalliomäelle p. 0400 138159 viimeistään 
torstaina 6.2. -20.
Su 23.2. Hyvinkään ympärihiihto. 
Kokoontuminen ABC-aseman edessä klo 
9.00. Matka n. 30 km, johon aikaa käytäm-
me noin 6 – 7 tuntia. Tauot hiihtomajoilla, 
evästä, juotavaa ja pikkurahaa mukaan. 
Tiedustelut ja opastus: Lauri Huhti, p. 050 
3065095. Keskivaativa retki.
Pe 28.2. Lumiukkoaihioiden tekotal-
koot Perttulan peltoaukealla (Perttu-
la etelä). Tehdään pahvimuoteilla lumiuk-
koaihioita valmiiksi Ulkona kuin Lumiukko 
-tapatumaa varten klo 16-18. (Ulkona kuin 
Lumiukko -tapahtuma on varsinaisesti 
maaliskuun ensimmäisenä sunnuntaina.) 
Ota mukaan oma lumilapio ja/tai muoviäm-
päri, jos mahdollista. Tiedustelut: Timo 
Tuomainen p. 040 5677085.
La 29.2. Karkauspäivän lumikenkä-
retki Sonninmäellä. Lähtö klo 10.00 
Puolimatkan koulun kentän reunasta, os. 
Uudenmaankatu 73. Retken puolivälis-
sä evästellään nuotiolla. Voimme liikkua 
kahdessa ryhmässä, jolloin reippaampaa 
lenkkiä kaipaavat ja leppoisaa vauhtia pi-
tävät kulkevat kumpikin oman reitin. Omat 
eväät ja kuumaa juotavaa mukaan. 
Tiedustelut ja lumikenkien varaukset kes-
kivaativalle retkelle: Timo Tuomainen, p. 
040 5677085 ja helpolle retkelle Tarja Tau-
riainen, p. 040 5480502.

TULE MUKAAN TAPAHTUMIIN
Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille hiihto-, kävely- pyöräily-, patikka- ja melonta-
retkille sekä muihin tapahtumiin. Tilaisuudet ovat jäsenyydestä riippumatta avoimia kai-
kille halukkaille ja useimmiten maksuttomia. Tapahtumien vetäjien puhelinnumerot löy-
tyvät tapahtumatiedoista. Soittele kun haluat lisätietoa. Vetäjä saattaa sairastumisesta 
tai muusta syystä vaihtua, tai tapahtumaan tulla muita muutoksia. AAMUPOSTI-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 tapahtumasta mahdollisesti otettuja 
kuvia, sekä retkikertomuksen. Tapahtumakalenterista löytyy kunkin tapahtuman kohdal-
ta ilmaus retken vaativuustasosta; Helppo, Keskivaativa, tai Kuntoa kysyvä.
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Maaliskuu
Su 1.3. Valtakunnallinen #Ulkona-
KuinLumiukko-tapahtuma. Hyvin-
kään Ladun tapahtuma on Perttulassa. 
Paikka on Perttulan kentän eteläisin osa, 
lähempänä Sveitsiä oleva peltoaukea. Mu-
kavaa olisi, jos ukoille voisi pukea hatun 
tai kaulaliinan. Jos löytyy ylimääräisiä, ota 
niitä mukaan. Kuumaa mehua ja keksejä 
tarjotaan mukanaoleville. Tapahtuma al-
kaa klo 11:00, mutta paikalle voi pystyttää 
lumiukkoja myös itselle sopivana ajankoh-
tana. Pakkassää tapahtumapäivänä ei ole 
este, sillä käytämme tarvittaessa ukkojen 
pystytykseen pahvimuottia. Tiedustelut: 
Timo Tuomainen, p. 040 5677085.

Su 8.3. Lumikenkäretki. Kokoon-
tuminen klo 10.00 Sveitsin pallokentän 
P-paikalla, os. Aleksis Kivenkatu 6. Autoi-
lemme kimppakyydein sopivan lumiseen 
maastoon retkeilemään. Huomio! Ilmoit-
tauduthan myös, jos tulet omilla välineillä, 
kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. Tie-
dustelut, sekä opastus ja lumikenkien va-
raukset Kalevi Kalliomäki: p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.

Ti 10.3. Hyvinkään Latu ry:n kevät-
kokous. Yhdistyksemme kevätkokous 
pidetään Hyvinkään kaupungintalolla, Jär-
vi-kokoustilassa, os. Kankurinkatu 4-6 klo 
18.30. Katso kokouskutsu tämän julkaisun 
sivulta 2. Tervetuloa kevätkokoukseen. 
Su 15.3. Lumikenkäretki. Kokoon-
tuminen klo 10.00 Sveitsin pallokentän 
P-paikalla, os. Aleksis Kivenkatu 6. Autoi-
lemme kimppakyydein sopivan lumiseen 
maastoon retkeilemään. Huomio! Ilmoit-
tauduthan myös, jos tulet omilla välineillä, 
kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. Tie-
dustelut, sekä opastus ja lumikenkien va-
raukset: Timo Tuomainen p. 040 5677085. 
Keskivaativa retki.

Su 22.3. Lumikenkäretki. Kokoon-
tuminen klo 10.00 Sveitsin pallokentän 
P-paikalla, os. Aleksis Kivenkatu 6. Autoi-
lemme kimppakyydein sopivan lumiseen 
maastoon retkeilemään. Huomio! Ilmoit-
tauduthan myös, jos tulet omilla välineillä, 
kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. Tie-
dustelut, sekä opastus ja lumikenkien va-
raukset Kalevi Kalliomäki: p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.
Ti 31.3. Tiistain aamukävely. Kävely-
retki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohtee-
seen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan park-
kipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 
9.00. Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 
5677085. Helppo retki.

Huhtikuu
La 4.4. Pyöräretki Nukarinkoskelle. 
Pyöräilemme ihailemaan kevään tuloa Nu-
karille. Lähtö klo 11 Puolimatkan koulun 
pihasta, os. Uudenmaankatu 73. Evästel-
lään nuotiolla. Omat eväät mukaan. Tie-
dustelut; Seija Vuori, p 040 5677086, tai 
Tarja Tauriainen, p. 040 5480502. Helppo 
retki.
Ti 14.4. Tiistain aamukävely. Kävely-
retki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohtee-
seen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan park-
kipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 
9.00. Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 
5677085. Helppo retki.
Ti 28.4. Tiistain aamukävely. Kävely-
retki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohtee-
seen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkki-
paikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 9.00. 
Tied: Timo T, p. 040 5677085. Helppo retki.

Toukokuu
La 2.5. Talkoot Latu-Miilun ulkoilu-
majalla. Talkoissa siivotaan ympäristöä 
ja majaa klo 10.00 alkaen. Keittolounas 
tarjotaan talkoolaisille työn ohessa. La-
tu-Miilun osoite on Usmintie 303. Tervetu-
loa!
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La 9.5. Melontapäivä. Lähtö ”kanootti-
parkista” os. Nummenkärjentie 2, klo 8.00. 
Kokopäiväretki, osanottomaksu. (Jos sa-
mana päivänä on Hyvinkään Melojien 
Hyvinkään läpimelonta, niin osallistumme 
tapahtumaan.  Aikataulu voi muuttua, tie-
don tästä saat ilmoittautuessa.)  Ilmoittau-
duthan myös, jos tulet omalla kalustolla, 
kuljetuskapasiteetin varmistamiseksi. Tie-
dustelut ja opastus sekä kanoottien vara-
ukset: Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.
Su 10.5. Äitienpäiväpatikka. Unelmi-
en liikuntapäivän retki Usmin maastoihin 
kevään edistymistä seuraamaan. Opas-
tettu maastopatikka, matkalla pidetään 
nuotiotauko nokipannu kahveineen, myös 
makkaraa voi paistaa samoilla tulilla. 
Otathan mukin ja evästä reppuun. Lähtö 
Latu-Miilusta, os. Usmintie 303, klo 10. 
Tied./opastus: Kalevi Kalliomäki, p. 0400 
138159. Keskivaativa retki.
Ti 12.5. Tiistain aamukävely. Kävely-
retki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohtee-
seen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan park-
kipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 
9.00. Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 
5677085. Helppo retki.
La 16.5. Laurin pyöräretki. Pyöräretki 
lähiseudulle sopivaan kohteeseen. Lähtö 
klo 11.00 Sveitsin pallokentän parkkipai-
kalta, Aleksis Kivenkatu 6. Matka noin 30 
km, kesto kaksi ja puoli tuntia. Tiedustelut 
ja opastus: Lauri Huhti, p. 050 3065095. 
Keskivaativa retki.
Su 17.5. Melontapäivä. Lähtö ”kanoot-
tiparkista” os. Nummenkärjentie 2, klo 
9.00. Kokopäiväretki, osanottomaksu. Il-
moittauduthan myös, jos tulet omalla
kalustolla, kuljetuskapasiteetin varmista-
miseksi. Ilmoittautumiset, tiedustelut sekä 
opastus ja kanoottien varaukset: Kalevi 
Kalliomäki, p. 0400 138159. Keskivaativa 
retki
To 21.5. Perheretki Piilolammelle. 

Piilolammen eteläpäässä letunpaistoa 
muurikka-pannulla. Retkeillään Piilolam-
men ympäristössä.  Tapahtuma-aika klo 
11-13. Saapuminen omatoimisesti os. Pii-
lolammentie 162. Tiedustelut Seija Vuori p. 
040 5677086. Helppo retki.
La 23.5. Kevätretki Porvooseen. 
Retkeilemme Lennätinvuorella, Sikosaa-
ren luontopolulla ja lintutornilla sekä teem-
me vanhan Porvoon kävelykierroksen. 
Kokoontuminen lähtöä varten klo 9.00 
Sveitsin pallokentän P-paikalla, os. Alek-
sis Kivenkatu 6. Autoilemme kimppakyy-
dein Porvooseen. Kimppakyydin vuoksi 
ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä 
viimeistään perjantaina 22.5. klo 15 men-
nessä. Tiedustelut sekä opastus: Kalevi 
Kalliomäki, p. 0400 138159.
Ti 26.5. Tiistain aamukävely. Kävely-
retki yhdessä sopivaan tahtiin ja -kohtee-
seen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan park-
kipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 
9.00. Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 
5677085. Helppo retki.

Kesäkuu
Pe 5.6. Maailman ympäristöpäivän 
Roskakävely Sveitsin ympäristös-
sä. Kävelylenkki roskia keräillen. Mukaan 
käsineet ja roskapussi. Lähtö klo 9:00 
uimalan P-paikalta, os. Teerimäenkatu 
6. Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 
5677085. Helppo retki.
La 6.6.- pe 12.6. Suomi Meloo Jy-
väskylästä Ruotsinpyhtäälle. Olem-
me osallistumassa tulevan kesän Suomi 
Meloo-tapahtumaan. Ilmoittautuminen 
Laurille, p. 050 3065095 tai lauri.huhti[at]
pp.inet.fi 6.5. mennessä. Katso ilmoitus tä-
män julkaisun sivulta x.
Ti 16.6. Tiistain aamukävely. Käve-
lyretki yhdessä sopivaan tahtiin ja -koh-
teeseen. Lähtö Kirjavantolpan Alepan 
parkkipaikalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 9.00. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 040 5677085. 
Helppo retki.
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LUMIKENKÄILEMÄÄN
Lumikenkäily on hyvä vaihtoehto talviseen liikuntaan, lumikengillä voi liikkua helpos-
ti myös siellä, missä suksilla ei pärjää. Metsässä kulkiessaan lumikenkälijä voi valita 
reittinsä oman kuntonsa mukaan. Tasamaalla kulkeminen on luonnollisesti helpompaa, 
mutta taitojen ja kunnon kohentuessa vaihteleva mäkinen maasto on kaikista mieluisin 
lumikenkäilijälle. Lumikenkäily sopii varmasti kaikille. Se joka osaa kävellä, osaa myös 
lumikenkäillä.
Lumikengän tärkein ominaisuus on sen pohjan pinta-ala suhteessa kulkijan kokoon. 
Suuret kengät kannattelevat parhaiten suurikokoista kulkijaa ja pehmeällä kuljettaessa.
Lumikenkien kunnolliset pohjapiikit ja siteet lisäävät käyttömukavuutta turvallisuutta. 
Lumikengät kiinnitetään retkeilijän omiin kenkiin. Parhaiten tarkoitukseen sopivat nilkkaa 
tukevat, vaelluskengän tyyppiset retkeilyjalkineet. Lumikenkäretkelle voi ottaa sauvat, 
jotka tehostavat liikkumista ja antavat tukea. Isosompaiset umpihankisauvat toimivat 
parhaiten pehmeässä hangessa. Myös sopivanmittaiset vanhanajan rottinkisauvat ovat 
osoittautuneet toimiviksi. Toki sauvoittakin pärjää.
Paras ajankohta lumikenkäilyn harrastamiseen on useimmiten vasta myöhemmin ke-
vättalvella, maaliskuussa, kun yöpakkanen on mahdollisesti huikan kovettanut hangen 
pintaa. 
Hyvinkään Ladulla retkikalenterissa on tulevanakin talvena useita lumikenkäretkiä. Näil-
le retkille saat tarvittaessa lainaksi Ladun lumikengät, eikä niistä peritä vuokraa. Lumi-
kenkäilyyn sopivia sauvoja ei yhdistyksellämme valitettavasti ole lainattavissa.
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Lumikenkäretkellä Piilolammella
Teksti: Timo Tuomainen
Kevättalvi 2019 oli varsin luminen, sää-
tyyppi oli toki vaihdellut kovasta pakkas-
kelistä vesisateeseen. Retkeä edeltävä-
nä iltana satoi runsaasti vettä ja räntää. 
Maaliskuinen sunnuntai aamupäivä oli 
onneksi valjennut poutaisena, joten suun-
tasimme hyvillä mielin 11 hengen joukolla 
Piilolammen suunnalle. Kolmen henkilö-
auton kolonnasta purkautui Piilon P-pai-
kalle konkariretkeilijöiden joukon jatkoksi 
poikkeuksellisesti myös kaksi ranskalaista 
opiskelijaa. Mikäpä tuossa, koko joukkue 
sai lumikengät pikaisesti allensa ja nopean 
lumikenkäily demonstraation jälkeen olim-
me valmiit siirtymään maastoon.
Suuntasimme tien lännenpuoleiseen 
metsään, kohti Pikkupiiloa. Hanki kantoi 
lumikengillä kulkevaa mainiosti. Etenim-
me rupatteluvauhtia tasaisessa maastos-
sa. Olimme edellisviikolla käyneet Jasan 
kanssa tutkailemassa reittiä, koskapa Ja-
salla oli tiedossa Piilon Röllituvan sijainti, 
ja toisaalta itse en tuota tarkasti tiennyt. 
Suunnistus oli nyt helppoa, seurasin omia 
lumijälkiämme. Piilon Röllitupa on raken-
nettu 1970-luvulla, mutta sen tarkoitus-
perästä tai rakentajista ei ole enempää 
tietoa. Kamiinalla, kolmen maattavalla la-
verilla ja yhdellä ikkunalla varustettu mata-
la maalattiainen tupa alkaa olla jo ”pientä 
laittoa vailla”. 

Asiaankuuluvien ihmettelyjen ja valoku-
vaustoimenpiteiden jälkeen kirjailimme 
vieraskirjaan puumerkkimme ja pönkkä-
simme tuvan oven kiinni.
Ylitimme varsin laajan, aukoksi hakatun 
metsäalueen ja Piilolammelle johtavan 
maantien. Kolmen joutsenen lentue ylitti 
aukean kohdalla joukkomme, kevään saa-
puminen oli siis käsillä. P-paikan läheisyy-
dessä, tien itäpuolella on hieno kallioalue, 
jonka useimmat retkeilijät ohittavat malt-
tamatta nousta ihailemaan näköalaa sen 
laelta. Nyt kiipesimme kallioille ja kallion-
reunaa seuraten kenkäilimme pohjoista 
kohti. Laskeuduimme alas ja pian olimme 
Piilolammen päässä, nuotiopaikalla.
Tapasimme Piilolammen eteläpäässä nel-
jä retkelle lähtenyttä miestä, jotka olivat 
saapuneet meitä aiemmin, ja olivat teh-
neet tulet valmiiksi. Saatoimme siis heti 
ryhtyä makkaranpaistoon, eikä oikeastaan 
mukanamme kotoa tuomiamme klapeja 
varsinaisesti tarvittu.  Aiemmin saapuneis-
ta kolme miestä oli kotoisin Intiasta, eikä 
lumikenkäily luonnollisestikaan ollut heille 
ihan tuttu juttu. Annoimme lainaksi lumi-
kengät Intian miehille ja saatoimme todeta 
tosiasiaksi sen, että jokainen kävelemään 
oppinut oppii hetkessä myös lumikenkien 
käytön.
Palailimme nuotiolta autoillemme muka-
van retken muistot mielessä. Kilometrejä 
tuli lumikenkäillen n. 3,5. Aikaa koko ret-
keen meni kolme tuntia.
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LAURI KANOOTISSA
Teksti: Lauri Huhti

Hei, oletko nähnyt Lauria kanootissa? 
Olenhan jatkanut harrastustani pian nel-
jällä vuosikymmenellä. Lapsuuteni vietin 
Mäntsälässä, joka taitaa olla vieläkin kui-
vempi paikka kuin Hyvinkää. Niinpä minul-
la ei ollut minkäänlaista kosketusta melon-
taan ennen Hyvinkäälle muuttoa. 
Löysin Hyvinkään Ladun ensin polkuret-
kien kautta. Muistaakseni se oli naapuri-
ni Marjatta, joka minut houkutteli vuonna 
1997 kokeilemaan melontaa Ladun tapah-
tumissa. Marjatallahan oli oma sinivalkoi-
nen kanoottinsa, Ile 2, autovajansa katosta 
roikkumassa. Alkuun osallistuin Hyvinkään 
Ladun tarjoamille melontaretkille lähiseu-
duilla. Tämä laajensikin paikallistietämys-
täni, sillä melontakohde valikoitui usein 
eri paikkaan kuin edellisellä kerralla. Toki 
harrastuksen jatkuessa palasimme nyt jo 
tutuille reiteille silloin tällöin. 

Ladun melontaretki käynnistyy sillä, että 
kokoonnumme sovittuun aikaan, yleensä 
klo 8 tai 9, kanoottiparkissa Kalevin piha-
maalla. Tuolla yleensä selviää myös retke-
läisten pääluku, jonka mukaan lastataan 
sopiva määrä yksiköitä ja kaksikoita Ladun 
perävaunuun. Lastaukseen kuuluu myös 
muiden varusteiden kokoaminen ja autoi-
hin siirto. Näitä ovat tarpeellinen määrä 
aukkopeitteitä, melontaliivejä, meloja, sie-
net ja lenkkiavain, jota tarvitaan ohjaimien 
säätelyyn, kun yleensä perämeloja tuppaa 
vaihtumaan edelliseltä kerralta. Mukaan 
otetaan myös varamelat, turvapussukka ja 
sokkopeitteet sen varalta, että jossain koh-
taa vähän ripottelisi. 
Melojan omaan varustautumiseen kuuluu 
vaihtovaatteiden ja eväiden mukaanot-
to. Vedenpitävät pussukat ovatkin suurta 
muotia melojien keskuudessa. Melojalla 
voi myös olla oma kanootti, mela tai liivit 
Ladun retkelle osallistuessaan. 
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Kun kaikki tarpeellinen on lastattu kärryyn 
tai autoihin, tarkistetaan vielä, että kaikki 
ovat tietoisia kohteesta ja toisaalta reis-
susta syntyvistä kustannuksista. Ladun 
retkillähän normaalisti jaamme syntyvät 
kustannukset keskenämme. Rantaan 
päästyämme puramme varusteet paka-
taksemme ne taas kanootteihin. Vesille 
yleensä pääsemme reilun tunnin tai puo-
lentoista päästä kokoontumisestamme.
Hyvinkään Ladun retkillä olen vuosien mit-
taan tutustunut useimpiin alueemme jokiin 
ja järviin. Olemme meloneet niin Kokemä-
enjoen kuin Lohjanjärven vesistöissäkin. 
Puujoki – Hiidenjoki on tullut erityisen tu-
tuiksi lukuisine lähtö- tai taukopaikkoi-
neen; Mommilanjärvi ja Haminankylä, Oi-
tin uimaranta, Leppäkoski, Kernaalanjärvi, 
Turengin Suviranta, Aulanko, Mierolan sil-
ta ja Lepaa. Lohjanjärvellä/Hiidenvedellä 
olemme pyörineet Nummelassa, Paksa-
lossa, Kisakalliossa ja Moisionlahdessa. 
Myös merellä olemme käyneet melomas-
sa ja lähtöpaikkoina on mm. ollut Kalkki-
ranta, Loviisan ja Porvoon satamat, Hauki-
lahti ja Espoon Suvisaaristo. Saimaalla on 
pari kertaa käyty melomassa Lintusalosta 
käsin. 

Paikallisesti olemme meloneet niin Kytä-
järvellä, Suolijärvellä, Punelialla, Haapa-
järvellä, Hämeenlinnan Alajärvellä, Ke-
sijärvellä kuin Kaartjärvelläkin. Iso kiitos 
näistä retkistä kuuluu Kaleville, joka vuo-
desta toiseen jaksaa näitä reissuja järjes-
tää ja kärryä vetää! 
Ensimmäisinä melontakesinä tutustuin 
Ladun retkillä Liisaan, joka ehdotti, että 
vuokraisimme Ladun kaksikon omaan 
käyttöömme. Niinpä kolusimme sitten 
kaksistaan nuo Kokemäenjoen reittipis-
teet aina Tyrvännölle asti. Kesällä 2005 
meloimme rengasreitin Lammin Kuohi-
järveltä Iso-Roineen kautta Lautsiaan ja 
edelleen Pälkäneelle, sieltä Mallasvettä 
Valkeakoskelle, Sääksmäen siltojen kautta 
Vanajanselälle ja edelleen Lepaan kautta 
Hämeenlinnaan, josta Kaarina ystävälli-
sesti kävi meidät noutamassa. 
Liisan kanssa olemme käyneet vähän 
kauempanakin melomassa, eli Inkoon ja 
Tammisaaren saaristossa sekä Konneve-
dellä. Suomi meloo tuli tietenkin mukaan 
jo aikaisessa vaiheissa. Kesäkuussa 1999 
pääsin ensimmäistä kertaa joukkueen 
matkaan. Aloitimme melonnan Saarijär-
veltä ja päädyimme viikon uurastuksen 
jälkeen Korpilahdelle. 
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Heti ensimmäisellä osuudella järjestäjä 
informoi pienestä nivasta matkanvarrella, 
josta sitten selvittiinkin muutamalla sydä-
men tykytyksellä. Alkuun meillä oli yhtei-
nen joukkue Kuokten kanssa, mutta pian 
jäimme yksin puolustamaan seutukuntam-
me kunniaa. Niinpä minäkin olen päässyt 
ihastelemaan upeita maisemia ympäri 
Suomenmaan. Olemme meloneet niin 
tervareitillä kuin Hankoniemelläkin, star-
tanneet Ilomantsin Möhköstä ja kokeneet 
niin Keiteleen kuin Päijänteen selätkin. 
Kymijokea olemme tulleet alas useamman 
kerran päätyen milloin Kotkaan, milloin 
Helsinkiin.  Joukkueen kippari on vuosien 
mittaan vaihdellut, mutta nykyisin se on 
langennut hoitooni niillä kerroilla kuin olen 
joukkueen mukaan päässyt. Toissakesän 
tapahtuman jouduin jättämään väliin, kun 
lomaviikon ryöväsi toinen harrastukseni, 
hiihto. 
Suomi Meloo-joukkueemme koko on vaih-
dellut jossain 5 ja 13 melojan välillä. Niillä 
kerroilla, kun meillä on ollut iso joukkue, 
on ainakin teoriassa ollut mahdollista uit-
taa kanoottia vuorokauden ympäri mie-
histöä vain vaihdellen 2 – 4 tunnin välein. 
Viime vuosina olemme kuitenkin suosiolla 
jättäneet yö-osuudet väliin. Kun Suomi 
Melooseen kuuluu olennaisena osana lei-
rin siirto viestin mukana, jäisi yötaipaleelta 
palaavalle aina vähän nirkoisesti ’’palautu-
misaikaa’’. 
Parina ensimmäisinä kertoina meillä oli 
käytössä asuntoautokin, mutta ainoastaan 
varusteiden kuljetusta varten. 

Siinä kun kaikille ei kuitenkaan olisi riittä-
nyt makuulaveria. Sittemmin olemme kul-
jettaneet varusteemme Kalevin pakussa ja 
peräkärryssä. 
Ylipäätänsä mitä vähemmän autoja Suomi 
Meloossa kuljetettavana, sen parempi. 
Yhtä kaikki olemme siirtyneet käyttämään 
myös sisämajoitteita yleensä huonomman 
sään sattuessa. Muutoinhan teltat pystyte-
tään mättähille tai niiden väliin.
Vuosien varrella olen hankkinut myös 
omaa varustusta. Ensin ostin oman melon-
taliivin, sitten melan ja lopulta punaisen 
kanootinkin. Mela särkyi sillä Suomi Meloo 
osuudella, kun melottiin Harjavallasta Po-
riin. Joen virtauksessa melontatauoillakin 
edettiin toistakymmentä kilometriä tunnis-
sa kohti määränpäätä. Arantilankosken 
kuohuissa kuului vain naps, kun melas-
tani tuli puolikas. Eikun etumeloja Liisalle 
vain ohjeet, melo, melo! Pääasiassa olen 
tottunut melomaan kajakilla, jossa on siis 
varpaat piilossa kannen alla. Inkkarinkin 
(avokanootti) kyytiin olen kuitenkin ajoit-
tain päässyt, mikä sekin toisinaan on var-
sin mukavaa, vaikka ne varpaat voivatkin 
kastua. 
Melonta on kaiken kaikkiaan mukava har-
rastus, kunhan vain aloittaa sen oikeassa 
seurassa kuten Hyvinkään Ladussa. Näh-
däänkö sinutkin mahdollisesti jo ensi ke-
sänä kokeilemassa millaista olisi antautua 
laineiden vietäväksi ja rantautua mukaval-
le eväspaikalle?
Lauri (20 x Suomi Meloo)
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POLKUJUOKSU ON POP!
Teksti ja kuvat: Saija Okker

Sumuisena marraskuun iltana Sveitsin metsässä liikkuu valojono. 
Ja hetken kuluttua Jäähallin parkkipaikalla on reilun kymmenen hengen iloinen jutus-
televa porukka. Miksi he ovat lähteneet märkänä ja pimeänä marraskuun maanantaina 
metsään otsalamppujen kanssa? 
Vastaus löytyy polkujuoksusta.

Suomen Ladussa määritellään polkujuok-
su seuraavasti:
Polkujuoksu on kestävyysliikuntaa, joka 
vie juoksijan pois rakennetusta ympäris-
töstä raikkaaseen luontoon sekä vaihte-
leviin maastoihin. Nimensä mukaisesti 
polkujuoksu on juoksua poluilla maastoym-
päristössä. Polkujuoksun harrastamisen 
tärkeimmät elementit ovat luonnon koke-
minen sekä kunnon ja terveyden ylläpitoon 
liittyvät asiat. 
Polut voivat sijoittua esimerkiksi metsään, 
kalliolle, pellolle tai juurakkoon. Polkuja 
itsessään on hyvin erilaisia. On kunnos-
tettuja ja kunnostamattomia, merkattuja 
ja merkkaamattomia, leveitä ja kapeita. 
Poluilla jokainen juoksuaskel on erilainen, 
kun askel mukautuu juostavaan alustaan 
ja maastoon. 

Kallioiset ylämäet kävellään, kun taas 
alamäissä pyritään hallitsemaan juoksua 
paikoin mutkaisissa ja haasteellisissa las-
kuissa. Tarvittaessa ylitetään kaatunut puu 
tai loikataan esteen yli. Välillä voidaan py-
sähtyä ihastelemaan maisemia.
Hyvinkään Ladussa alkoi syksyllä 2019 
ohjatut polkujuoksulenkit. Lenkkien ve-
täjinä ovat toimineet Elina ja Saija, jotka 
osallistuivat syyskuussa Suomen Ladun 
polkujuoksun ohjaajakurssille. Lenkkejä 
on tehty 1-2 kuukaudessa ja tutuksi ovat 
tulleet Tehtaansuon, Lentokentän, Sveitsin 
sekä Usmin polut. Lenkkien pituudet ovat 
olleet 5-10 kilometriä vauhdin olleessa niin 
rauhallinen, että kaikki juoksijat pysyvät 
mukana. 

 12  Latu-Miilu 1/2020



Hyvinkää tarjoaakin loistavat mahdollisuu-
det polkujuoksuun. Keskustan läheisyy-
dessä löytyy helppoja lähipolkuja, joille 
poiketa.  Usmi puolestaan tarjoaa erämais-
ta tunnelmaa ja vaativampia maastoja niitä 
halajaville. 
Polkujuoksulenkit jatkuvat myös läpi talven 
ja kevään 2020. Edelleen juostaan noin 
kaksi kertaa kuukaudessa aikoja paikkoja 
vaihdellen. Iloisen mielen lisäksi tarvitset 
talvella mukaan nastalliset lenkkarit ja il-
talenkeillä otsalampun. Lenkeistä ilmoite-
taan Hyvinkään Ladun nettisivuilla, Face-
bookissa sekä lehdessä seuratoiminta 
palstalla. Lenkeille kaikki ovat tervetulleita 
mukaan!
Saija ja Elina

Lainaamme ja vuokraamme jäsenistölle 
erilaisia retkeilyvälineitä.
Lumikenkiä, rinkkoja, telttaa, Trangia- 
keittimiä, kävelysauvoja ym.

Hyvinkään Ladulla on omistuksessaan 
kuusi erilaista kanoottia. Niitä käytetään 
ensisijaisesti yhdistyksen omissa melon-
tatapahtumissa, joihin ilmoittautuessasi 
voit varata paikan kanootista, tai kanootin 
käyttöösi maksutta. Yhdistyksen jäsenet 
voivat myös vuokrata kalustoamme omaa 
melontaretkeään varten. Vuokraushinnat 
sisältävät kanootin varusteineen, melat, 
melontaliivit ja aukkopeitteet kajakkeihin.
Melontakalustoa säilytetään kesäaikaan 
Nummenkärjen kaupunginosassa. 
Melontakalusto: 
• Latu-Lotta, merikajakkiyksikkö Artic Sea 
500. Yksikkö kahdella lastitilalla ja yhdellä 
etulastilokerolla kumiluukuin.
 • Latu-Lady, merikajakkiyksikkö Mari. Yk-
sikkö kahdella lastitilalla kumiluukuin 
• Latu-Lempi, merikajakkikaksikko Unalas-
ka II.  Retkikaksikko tavara-aukolla ja kah-
della lastitilalla kumiluukuin.

Retkeilyvälineitä ja kanootteja vuokrataan

• Latu-Welho, merikajakkikaksikko Star.         
Nopeakulkuinen, kevyt kaksikko kahdella 
lastitilalla kumiluukuin. 
• Latu-Liisa, kajakkikaksikko mallia Puula, 
retkikaksikko kahdella lastitilalla 
• Bell Alaskan, kolmen istuttava avoka-
nootti retkeilyyn.
Vuokraushinnat: 
• Yksikkö 10 euroa vuorokausi ja 40 euroa 
viikko. 
• Kaksikko 20 euroa vuorokausi ja 80 eu-
roa viikko. 
• Avokanootti 20 euroa vuorokausi ja 80 
euroa viikko. 
Peräkärry kanoottien ja (muuhunkin) kul-
jetukseen.
Kevättalvella 2020 aiomme hankkia yh-
distykselle Fjellpulken hiihtoahkion, jota 
lapsiperheet voivat lainata omille hiihtoret-
killeen. Lisäksi hankintalistalla on liukulu-
mikengät.

Em. tarvikkeiden vuokraustiedustelut Ka-
levi Kalliomäeltä, p. 0400 138159 tai email: 
kalevi.kalliomaki[at]pp.inet.fi.
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Jäsenetuja ja alennuksia. 
Jäsenenä saat rahanarvoisia etuja eri tahoilta: Latu-Miilu jäsenlehti 2 kertaa/vuosi. Suo-
men Ladun julkaisema Latu ja Polku -lehti 4 kertaa/vuosi. Alennuksia mm. Kiilopäällä, 
Partioaitassa (10 %) ja useissa urheiluliikkeessä. Hyvinkäällä alennusta myös mm. 
Fillaricenterissä. Katso kaikki Suomen Ladun jäsenkortilla saatavat jäsenedut netistä: 
www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html

Hyvinkään Ladun jäsenmaksut 
v. 2020

• henkilöjäsen: 24,50 € 
• perhejäsenyys (kaikki samassa osoit-
  teessa asuvat): 38 € 
• rinnakkaisjäsen (jäsenenä toisessa latu-
  yhdistyksessä): 15,50 € 
• nuorisojäsen (alle 20 v.) ja opiskelija-  
  jäsen (alle 29 v.): 12,50 € 

• kannattajajäsen: 250 € 
• yhteisöjäsenyys: 28 € (yrityksen tarjoa-
  ma työsuhde-etu työntekijöilleen sisältä-
  en henkilöjäsenyyden edut)

Jäsenyyteen liittyvät asiat hoidetaan 
Suomen Ladun jäsenpalvelun kautta.

Kaikki jäsenyyteen liittyvät asiat (liittymi-
nen, eroaminen ja muutokset) 
Netissä: 
https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/
palvelukortti.html 
Sähköpostilla: 
jasenpalvelu@suomenlatu.fi 
Puhelimitse: 09 8567 7450. 
Osoitetietojen muutokset päivittyvät auto-
maattisesti.
Jäsenyys ei pääty automaattisesti, jos 
jättää jäsenmaksun maksamatta. Ilmoi-
ta eroamisesta erillisellä ilmoituksella.

JÄSENYYS HYVINKÄÄN LATU RY:ssä
Hyvinkään Ladun jäsenenä pääset osaksi aktiivisten ulkoilijoiden ja liikkujien joukkoa, 
jotka edistävät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia. Tule mukaan paikalliseen yhdistys-
toimintaan, toimikuntiin, vetäjäksi retkille tai muuten vain liikuttamaan kanssaihmisiäsi. 
Paikallisyhdistyksen kautta olet myös Suomen Latu ry:n jäsen.

Yhteystietoja

Hyvinkään Ladun puheenjohtaja:
Timo Tuomainen p. 040 5677085 
timo.tuomainen[at]pp1.inet.fi
Hyvinkään Ladun kotisivut: 
www.hyvinkaanlatu.sportti.info 
Hyvinkään Ladun sähköposti: 
hyvinkaan.latu[at]gmail.com 
Löydät meidät myös Facebookista
pankkiyhteys: BIC: OKOYFIHH 
IBAN: FI56 5062 0320 2435 24

Latu-Miilun kanttiinivuorot
Hyvinkään Ladun jäsen. Jäsenenä ulkoilet 
hyvässä seurassa, mutta voit myös laittaa 
helposti hyvän kiertämään osallistumalla 
toimintaan.
Ulkoilumajamme kanttiinissa tarvitaan 
hiihtokauden aukioloaikoina henkilökun-
taa. Kotisivuillamme on päävalikossa linkki 
kalenteriin, josta voit halutessasi tarkistaa, 
onko kanttiinivuoroja vapaana. 

Jos voit toimia kanttiinipäivystäjänä, varaa 
vuorosi soittamalla Liisa Sepolle puh. 040-
7735468.
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HÄMEENKATU 65, HYVINKÄÄ, P. 040 518 6381
AVOINNA MA-PE 10-18, LA SULJETTU

SUKSIHUOLLOT
Puhdistus  5€
Hionta  20€
Uunipohjustus 20€

VOITELU
 Nf 20€
 Lf 30€
 Hf 40€
 Kisavoitelut kysy

NYT

Acadia Zerot

149,-  
Norm. 279€

NYT HIIHTÄMÄÄN!
InfraX Cl ERÄ!
yliv. 195-202 cm 

149,-
Norm. 399€

NYT

NYT 269,-
SkinPro tai Skinrace

NYT

MADSHUS 
Ultrasonic Zerot

99,- 
Norm. 179€

Scwallbe 
Winter 29,90

(norm. 39,90)

44,90

NASTARENKAAT

10€
norm. 12 –14€/kplASENNUS NYT

Scwallbe
Marathon Winter

50,-
PALJON 
KILPASUKSIA 

JOPA

Alpina ja Madshus
MONOT alk. 

49,-
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Maastossa pyöräileminen on hauska ja rento tapa liikkua ja retkeil-
lä. Hyvinkäällä on hienoja, maastopyöräilyyn erinomaisesti sopivia 
reittejä ja esimerkiksi helpoilla ulkoilureiteillä kokemattomampikin 
pyöräilijä pääsee lajin makuun, - myös talvella. 
Maastopyöräilyyn liittyvistä seikoista voi kysäistä Jasalta, 
p. 050 4902507 tai email: jarmo.k.salo[at]gmail.com


