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Latu-miilu 2/2020 
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 juttuide-
oita osoitteeseen: Lauri Huhti Metsonkuja 12, 05860 Hyvinkää, p. 050 
3065095, tai sähköpostilla os. lauri.huhti[at]pp1.inet.fi. 
Lehden seuraavan numeron aineisto 30.10.2020 mennessä. 
Tämän numeron toimittaja ja taittaja: Timo Tuomainen 
p. 040 5677085.

Hyvinkään Latu ry. on v. 1952 perustettu Suomen Ladun paikallisyh-
distys. Harrastamme ympärivuotista ulkoliikuntaa luonnossa luonnol-
lisesti. Lajivalikoimaan kuuluvat mm. retkeily, patikointi, polkujuoksu, 
pyöräily ja maastopyöräily, melonta, sauvakävely, lumikenkäily ja 
maastohiihto. Hiihdolla ei kuitenkaan ole toiminnassamme erityisase-
maa, vaikka yhdistyksen nimi siihen viittaakin. Osallistumme myös 
ryhmällämme vapaaehtoisen pelastuspalvelun, VAPEPAN toimintaan. 
Jäseniä yhdistyksessämme on n. 560.

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 ulkoilumaja Usmissa on toimintamme tukikohta. Maja on 
rakennettu talkoilla v. 1977 yhdistyksen omistamalle tontille. Ulkoilu-
majamme toimii hiihtokaudella latukahviona viikonloppuisin, la ja su klo 
10-15. Peruskoulujen hiihtolomaviikolla (vko 8/2021) myös arkipäivisin 
klo 10-15. Puhelinnumero majalle on ilmoitettuina aukioloaikoina 0400 
379529. Osoite on Usmintie 303. Ulkoilumajaa ei vuokrata ulkopuo-
lisille.
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PUHEENJOHTAJALTA
Timo Tuomainen
Uuden vuosikymmenen ensimmäi-
nen vuodenpuolikas oli monella 
tavoin poikkeuksellinen. Talvi ei 
ollut entisenlainen. Odotettujen lu-
misateiden sijasta saimme tyytyä 
usein vesisateeseen. Paksuim-
millaan lumipeite käväisi 6. tam-
mikuuta, jolloin Hyvinkäänkylässä 
mitattiin 8 cm lumenpaksuus. Seu-
raavana päivänä sään lauhtumi-
nen sulatti sen pois. Talvikuukau-
sien keskilämpötila pysytteli nollan 
tietämillä. Jouduimme perumaan 
lumikenkä- ja hiihtoretket sekä lu-
miukkotapahtuman. 
Hiihtoniilojen tuskaa onneksi hel-
potti kaupungin ylläpitämä lume-
tettu latu Perttulan nurmilla. Reilun 
kilometrin lenkki oli hiihdettävissä 
vuodenvaihteen tietämiltä maalis-
kuuhun asti. Siitä suuri kiitos kau-
pungin liikuntatoimelle! 
Koululaisten hiihtolomaviikolla pi-
dimme Latu-Miilun ulkoilumajaa 
avoinna yleisölle. Ulkoilijoita Us-
min maastossa liikkuu säätilasta ja 
ajankohdasta riippumatta runsaas-
ti. Moni poikkesi hiihtolomalla myös 
majamme kanttiinissa. Usmintien 
suunnalla liikkuvien ongelmana 
on autojen paikoitusalueen puute. 
Joskohan P-paikan saisi johonkin 
kohtaan Usmintien varressa? 
Koronavirusepidemian seuraukse-
na kaikki yhdistyksen järjestämä 
toiminta peruuntui maaliskuusta

toukokuun loppuun asti. Omatoi-
mista ulkoilua ja liikuntaa eivät ra-
joitukset onneksi estäneet. Tämän 
havaitsi käydessään lenkillä Sveit-
sissä tai vaikkapa Sonninmäellä. 
Väkeä riitti supan rapputreeneissä 
ja ulkoilureiteillä. Eihän siellä lumi 
eikä jää haitannut...
Toimintaa aloiteltiin uudestaan ke-
säkuun alussa, kun viranomaisten 
koronan vuoksi antamiin suosituk-
siin tuli helpotuksia. Heti ensim-
mäinen polkujuoksulenkki Usmis-
sa kesäkuun toisena päivänä veti 
24 henkilöä mukaan. Polkujuoksu 
ja alkavat maastopyörälenkit ovat 
toivottuja tapahtumia. Ikä ei ole 
este näihin tapahtumiin osallistu-
miseen, rohkeasti vain mukaan!
Kaupungin rahapussi taitaa olla 
varsin tyhjä, eikä helpotusta asiaan 
taatusti ole tulossa, johtuen tästä 
maailmantilanteesta. Määrärahoja 
nipistetään myös liikuntapuolelta, 
kuinkas muuten. Uimalan laajen-
nusosan ja remontin vakuutetaan 
kuitenkin valmistuvan alkutalvesta. 
Toivotaan, että kaakelit asettuvat 
kerralla kohdalleen.
Luonnossa liikkuminen antaa 
sekä fyysisiä että henkisiä voimia 
huonoina, jos hyvinäkin aikoina. 
Mikään vuodenaika tai mikään 
säätyyppi ei voi olla estämässä 
ihmistä vääntäytymästä sohvalta 
raittiiseen ilmaan!
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TERVETULOA TAPAHTUMIIMME
Tule mukaan Hyvinkään Ladun järjestämille kävely- pyöräily-, patikka-, 
melonta- ja hiihtoretkille, sekä muihin tapahtumiin. 
Tilaisuudet ovat jäsenyydestä riippumatta avoimia kaikille 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 mah-
dollisesti otettuja kuvia, sekä retkikertomuksen. 
Tapahtumakalenterissa on kunkin tapahtuman kohdalla ilmaus retken 
vaativuustasosta; Helppo, Keskivaativa, tai Kuntoa kysyvä.
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Heinäkuu
Su 26.7. Melontapäivä. 
Lähtö kanoottiparkista klo 9.00. 
Kokopäiväretki, osanottomaksu. 
Ilmoittauduthan myös, jos tulet 
omalla kalustolla, kuljetuskapasi-
teetin varmistamiseksi. Ilmoittautu-
miset, tiedustelut sekä opastus ja 
kanoottien varaukset: Kalevi Kal-
liomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.
Elokuu
La-Su 8.-9.8. Melontaviikonlop-
pu. Lähtö kanoottiparkista lau-
antaina klo 8. Paluu sunnuntaina 
illansuussa. Omat eväät ja ma-
joitteet mukaan. Osanottomaksu. 
Ilmoittauduthan myös, jos tulet 
omalla kalustolla, kuljetuskapasi- 

teetin varmistamiseksi. Ilmoittautu-
miset, tiedustelut sekä opastus ja 
kanoottien varaukset: Kalevi Kal-
liomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.

Ti 11.8. Tiistain aamukävely.
Kävelyretki yhdessä sopivaan tah-
tiin ja kohteeseen. Lähtö Kirjavan-
tolpan Alepan parkkipaikalta, 
os. Uudenmaankatu 69, klo 9.00. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen, 
p. 040 5677085. 
Helppo retki.

Su 16.8 Melontapäivä. 
Lähtö kanoottiparkista klo 9. Koko-
päiväretki, osanottomaksu. Ilmoit-
tauduthan myös, jos tulet omalla 
kalustolla, kuljetuskapasiteetin 
varmistamiseksi. Ilmoittautumiset, 
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tiedustelut sekä opastus ja kanoot-
tien varaukset: Kalevi Kalliomäki, 
p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.

Su 23.8. Laurin pyöräretki. 
Pyöräretki sopivaan kohteeseen. 
Lähtö Aleksis Kivenkadun P-pai-
kalta klo 10. Tiedustelut ja opas-
tus: Lauri Huhti, p. 050 3065095. 
Keskivaativa retki.

Ti 25.8. Tiistain aamukävely.
Kävelyretki yhdessä sopivaan tah-
tiin ja kohteeseen. Lähtö Kirjavan-
tolpan Alepan parkkipaikalta, 
os. Uudenmaankatu 69, klo 9.00. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen, 
p. 040 5677085. 
Helppo retki.

La 29.8. Nuku yö ulkona.
Suomen Latu haastaa viidennen 
kerran koko Suomen nukkumaan 
yönsä ulkona 29.8.2020. Majoit-
teena voi olla teltta, tarppi, laavu 
tai vaikka kuusen alus. Tärkeintä 
on nauttia luonnosta ja jokamiehe-
noikeuksien suomasta mahdolli-
suudesta yöpyä ulkona. Yönsä voi 
viettää metsähotellissa, kansallis-
puistossa, retkeilyalueilla tai vaik-
ka takapihalla. 

Su 30.8. Retki Liesijärven 
kansallispuistoon.
Lähtö retkelle kimppakyydein Alek-
sis Kivenkadun P-paikalta, Härkä-
vehmaan kentän reunasta klo 9. 
Ennakkoilmoittautuminen retkelle 
on välttämätöntä kimppakyydin

 järjestämiseksi viimeistään 28.8. 
mennessä. Tiedustelut ja ilmoitau-
tuminen: Kalevi Kalliomäki, 
p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki

Syyskuu
La 5.9. Melontapäivä. 
Lähtö klo 9. Kokopäiväretki, osan-
ottomaksu. Ilmoittauduthan myös, 
jos tulet omalla kalustolla, kulje-
tuskapasiteetin varmistamiseksi. 
Ilmoittautumiset, tiedustelut sekä 
opastus ja kanoottien varaukset: 
Kalevi Kalliomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.

Su 6.9. Pyöräretki Piilolammelle. 
Pyöräilemme Piilolammelle ja kä-
velemme nuotiopaikalle, jossa 
nautimme eväitämme. Lähtö Kir-
javantolpan Alepan P-paikalta, os. 
Uudenmaankatu 69, klo 10:00. 
Juotavaa ja eväät mukaan. Tiedus-
telut: Seija Vuori, p. 040 5677086. 
Helppo retki.

Ti 8.9. Tiistain aamukävely.
Kävelyretki yhdessä sopivaan tah-
tiin ja kohteeseen. Lähtö Kirjavan-
tolpan Alepan parkkipaikalta, 
os. Uudenmaankatu 69, klo 9.00. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen, 
p. 040 5677085. 
Helppo retki.

Ti 22.9. Tiistain aamukävely.
Kävelyretki yhdessä sopivaan tah-
tiin ja kohteeseen. Lähtö Kirjavan-
tolpan Alepan parkkipaikalta, 
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os. Uudenmaankatu 69, klo 9.00. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen, 
p. 040 5677085. 
Helppo retki.

Su 27.9. Melontapäivä. 
Lähtö kanoottiparkista klo 9. Koko-
päiväretki, osanottomaksu. Ilmoit-
tauduthan myös, jos tulet omalla 
kalustolla, kuljetuskapasiteetin 
varmistamiseksi. Ilmoittautumiset, 
tiedustelut sekä opastus ja kanoot-
tien varaukset: Kalevi Kalliomäki, 
p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.
Lokakuu
La 3.10. Hyvinkään Ladun ja 
Hyvinkään Sydänyhdistyksen 
pyöräretki Suomiehen 
luontopolulle.
Maailman Sydänpäivän merkeis-
sä pyöräretki Suomieheen, Jukan 
metsätie, 05620 Hyvinkää. Retki 
alkaa klo 10 Puolimatkan koululta. 
Pyöräillään Nopon kautta Suomie-
heen, jossa retki luontopolulle. Pa-
luu Kaltevan kautta Puolimatkaan. 
Matkaa kertyy n. 22 km. Retki on 
tarkoitettu heille, jotka pystyvät 
kävelemään maastossa. Omat 
eväät mukaan. Autolla saapuville 
on Jukan metsätiellä Suomiehen 
luontopolun P-paikka. Autoilijoiden 
kuuluisi siis olla P-paikalla Suomie-
hessä klo 11. Autolla matka kestää 
n. 15 minuuttia.  Tiedustelut: Timo 
Tuomainen, p. 040 5677085. 
Helppo retki.

Ti 6.10. Tiistain aamukävely.
Kävelyretki yhdessä sopivaan tah-
tiin ja kohteeseen. Lähtö Kirjavan-
tolpan Alepan parkkipaikalta, 
os. Uudenmaankatu 69, klo 9.00. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen, 
p. 040 5677085. 
Helppo retki.

La 10.10. Talkoot Latu-Miilun 
ulkoilumajalla. 
Talkoissa siivotaan ympäristöä ja 
majaa klo 10.00 alkaen. Keitto-
lounas tarjotaan talkoolaisille työn 
ohessa. Latu-Miilun osoite on Us-
mintie 303. Tervetuloa!

Su 11.10. Miilun Patikka. 
Retki Usmin syksyisessä maastos-
sa. Opastettu maastopatikka, mat-
kalla pidetään nuotiotauko. Ota-
tathan juomaa ja evästä reppuun. 
Lähtö Latu-Miilusta, os. Usmintie 
303, klo 10. Tied./opastus: Kalevi 
Kalliomäki, p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki.

Ti 20.10. Tiistain aamukävely. 
Kävelyretki yhdessä sopivaan tah-
tiin ja kohteeseen. Lähtö Kirjavan-
tolpan Alepan parkkipaikalta, 
os. Uudenmaankatu 69, klo 9.00. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen, 
p. 040 5677085. 
Helppo retki.

La 24.10. Retki Petkelsuolle. 
Lähtö klo 10 Puolimatkan koulun 
pihasta, kimppakyydein. Kesto 
noin 3 tuntia. Tiedustelut ja ennak-
koilmoittautuminen: 
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Tarja Tauriainen, p. 040 5480502  
tai Timo Tuomainen p. 040 
5677085. Helppo retki.

Marraskuu
Ti 3.11. Tiistain aamukävely. 
Kävelyretki yhdessä sopivaan tah-
tiin ja kohteeseen. Lähtö Kirjavan-
tolpan Alepan parkkipaikalta, os. 
Uudenmaankatu 69, klo 9.00. Tie-
dustelut: Timo Tuomainen, p. 040 
5677085. Helppo retki.

Su 8.11. Isänpäivän patikka. 
Retki Usmin syksyisessä maastos-
sa. Opastettu maastopatikka, mat-
kalla pidetään nuotiotauko. Ota-
tathan juomaa ja evästä reppuun. 
Lähtö Latu-Miilusta, os. Usmintie 
303, klo 10. Tied./opastus: Kalevi 
Kalliomäki, p. 0400 138159. Keski-
vaativa retki.

Ke 11.11. Hyvinkään Latu ry:n 
syyskokous.
Hyvinkään Latu ry: n syyskokous 
kaupungintalon Järvi-kokoustilas-
sa, os. Kankurinkatu 4-6 klo 18.30. 
Kokouslistalla mm. tulevan vuoden 
toimihenkilövalinnat ja talousarvio 
vuodelle 2021. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa osallistumaan ja vaikut-
tamaan!

Su 15.11.  Laurin kävelyretki. 
Matkaan lähdetään VR:n konepa-
jan ”rautasaunan” tietämiltä klo 10. 
Lähtöpaikan osoite on Pajatie 8. 
Tiedustelut ja opastus: Lauri Huhti, 
p. 050 3065095. 
Keskivaativa retki.

Ti 17.11. Tiistain aamukävely.
Kävelyretki yhdessä sopivaan 
tahtiin ja kohteeseen. Lähtö Kirja-
vantolpan Alepan parkkipaikalta, os. 
Uudenmaankatu 69, klo 9.00. Tieduste-
lut: Timo Tuomainen, p. 040 5677085. 
Helppo retki.

Joulukuu
Ti 1.12. Tiistain aamukävely.
Kävelyretki yhdessä sopivaan tah-
tiin ja kohteeseen. Lähtö Kirjavan-
tolpan Alepan parkkipaikalta, os. 
Uudenmaankatu 69, klo 9.00. Tie-
dustelut: Timo Tuomainen, p. 040 
5677085. Helppo retki.

To 3.12. Pikkujoulu yhdessä 
tunturikerho Kuokten kanssa.
Pikkujoulu Latu-Miilussa klo 18:00 
alkaen. Joululauluja lauletaan ja 
pikkujouluohjelmaa on luvassa. 
Oma ohjelmanumerosikin käy! 
Joulupuuroa, väskynäsoppaa ja 
joulutorttukahvit tarjotaan. Joulu-
pukki piipahtanee, joten tuo pikku 
paketti pukin pussiin. Tervetuloa!

Su 13.12. Joulustressin 
poistopatikka. 
Lähtö Hyyppäräntien P-paikan in-
fotaululta, hevostallien kohdalta 
klo 10.00. Ota irtiotto joulukiirees-
tä ja lähde 3 tunnin maastopati-
kalle metsän siimekseen. Tauko 
Latu-Miilun majalla. Tiedustelut 
ja opastus Kalevi Kalliomäki, p. 
0400-138159. 
Keskivaativa retki.
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Luonto ja liikunta nousivat arvoon 
arvaamattomaan menneen ke-
vään aikaan! Kun meitä yli 70-vuo-
tiaita ja muita riskiryhmäläisiä ke-
hotettiin välttämään kaikkia kodin 
ulkopuolisia kontakteja, jäivät on-
neksi nuo mahdollisuudet. Ja kyllä 
puistoissa ja metsäpoluilla onkin 
ollut vilskettä. Kansanterveys lie-
nee näiltä osin kohentunut kovasti, 
jos sitten korona joitakin on vienyt 
niin fyysiseen kuin henkiseenkin 
alamäkeen.

Hyvinkään Ladun tiistaikävelyt 
kuten muutkin järjestetyt liikunnat 
luonnollisesti peruttiin epidemian

takia. Meitä on muutama toisilleen 
ennestään tuttu ikämies, jotka kui-
tenkin saimme ajatuksen panna 
toinen toisemme epävirallisesti 
liikkeelle säännöllisesti. Perustim-
me WhatsApp-ryhmän, jossa so-
vittiin kulloinenkin kohde, kokoon-
tumispaikka sekä vetäjä. Niinpä 
kahdesta neljään miestä tallasi 
– enemmän ja vähemmän hyvin 
muistetuin turvavälein - Hyvinkään 
katuja neljästä viiteen kertaan vii-
kossa, 3 – 10 km kerrallaan. Välillä 
oli vaimoväkeäkin mukana. Pyö-
räilykauden alettua lenkit pitenivät 
sopivin yhdistelmin.  
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Koronakävelyitä karanteeniaikaan
Teksti: Reijo Huuskonen
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Sveitsinpuiston ja Sonninmäen rei-
tit sekä terveysmetsä olivat luon-
nollisia, jopa ruuhkaisia kohteita. 
Pienemmille poluille poiketessa 
löytyi rauhaa ja hiljaisuutta. Kehi-
timme teemoja: Hyvinkään histo-
rian muistomerkkejä ja patsaita, 
Pikkupässin ratapohja, Usmin 
mustankiven louhinta, kirkolta kir-
kolle, lippumeri sankarihaudoilla, 
Helenenkadun purkutyömaa ja uu-
den rakentaminen, Hangonsillan 
kaupunginosan edistyminen jne. 
Usmin alueelta löytyy muutama tu-
lentekopaikka. Makkarat paistuivat 
sopuisasti Iso-Kypärällä, Iso-Hais-
karilla ja Iso-Karhulla – hauskat ni-
met muuten pienillä lammilla! Toki 
vielä pikkuruisemmat Pikku- tai 
Vähä -vastineet sijaitsevat lähistöl-
lä. Yhdet synttärikahvitkin nautittiin 
maastossa. Haastetta kunnolleen 
saa hyvin kotikaupungin 

maastoissa, vaikkei Sveitsin kun-
toportaita hakisikaan. Korkeus-
eroa kertoi Sports Tracker–so-
vellus muutamille päiville tulleen 
40-50 m. 

Kevät tuli keikkuen, niin kuin sillä 
yleensäkin on tapana. Niinpä joina-
kin aamuina oli lunta maassa, jopa 
enemmän kuin koko ”pitkän mar-
raskuun” aikana. Sitä sykähdyttä-
vämpi oli kesän tulon ryöpsähdys 
touko-kesäkuun vaihteessa. Nyt 
kesäkuun alettua virittyvät pikku 
hiljaa järjestetyt liikunnat. Toivon 
mukaan monelle on jäänyt ulkoi-
lun ja liikunnan hyvä draivi päälle! 
Ollaan kiitollisia kauniista luonnos-
tamme, vuodenaikojen vaihtelus-
ta, hyvästä seurasta, vanhoista 
ja uusista ystävistä, joita korona-
kevät toi lähellemme.
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Mikä on Vapepa?
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
on 53 järjestön verkosto, jonka 
hälytysryhmät tukevat viranomai-
sia onnettomuuksissa ja muissa 
kriisitilanteissa. Useimmiten Vape-
pa hälytetään kadonneen ihmisen 
etsintään, mutta vapaaehtoisia 
tarvitaan myös esimerkiksi anta-
maan henkistä tukea, ohjaamaan 
liikennettä ja auttamaan evaku-
oinneissa. Vapepa toimii maalla, 
vesialueilla ja ilmassa. 
Vapepa-verkoston toiminta on:
• Vapaaehtoista
• Viranomaista tukevaa
• Pyyteetöntä
• Organisoitua
• Koulutettua kansalaistoimintaa

Vapepa-järjestöt toimivat yhdessä, 
jotta jokaisen järjestön osaami-
nen pystytään hälytystilanteessa 
hyödyntämään hädässä olevan 
ihmisen auttamiseksi. Hälytystilan-
teessa vapepalaiset johtavat omaa 
toimintaansa.

Suomen Punainen Risti toimii 
Vapepan yhdysjärjestönä ja koor-
dinoi toimintaa yleisen vapaaehtoi-
sen pelastustoiminnan osalta. Va-
pepan toimintaan voi tulla mukaan 
jokainen, joka haluaa auttaa

muita käytännönläheisellä tavalla. 
Vapepan jäsenjärjestöt järjestävät 
koulutuksen kaikille vapaaehtoisil-
le. Järjestöt myös varustavat omat 
vapaaehtoisensa. Vuonna 1964 
perustetussa Vapepassa toimii 
ympäri Suomen yhteensä yli 10 
000 vapaaehtoista 

yli 1000 hälytysryhmässä.

Miten toimitaan etsinnässä?
Kokenut maastoetsijä kertoo:

”Kun saan hälytyksen kadonneen 
etsintään, mietin ensimmäisenä, 
ovatko kaikki varusteet mukana. 
Minulla on aina etsintäreppu val-
miina ovensuussa. Siinä on tas-
kulamppu, otsalamppu, varaparis-
toja, ensiaputarvikkeet, etsintäliivi, 
pullollinen vettä ja eväspaketti niin, 
että varmasti pärjään muutaman 
tunnin maastossa ilman apua.

Paikan päällä järjestäydymme 
partioihin tai etsintäketjuun ja me-
nemme maastoon hyvässä järjes-
tyksessä. Etsintämenetelmiä on 
erilaisia ja meillä etsitään yleensä 
rivissä tai autopartiossa.

Toisinaan etsimme myös kaupun-
gin ydinkeskustassa. Silloin 



liikutaan pareittain, koska keskus-
tan pääkadulla on turha kulkea pit-
kässä ketjussa.

Maastossa viivytään usein tunnis-
ta pariin tuntiin. Ketjun tai partion 
johtajan tehtävänä on tarkkailla, 
miltä ketju näyttää ja miten etsijät 
jaksavat. Jotta tarkkaavaisuus säi-
lyy koko etsinnän ajan, pidämme 
silloin tällöin pieniä taukoja. 

Pimeässä etsiminen on toisenlais-
ta, kun ei näe valokeilaa pidem-
mälle. Silloin liikumme niin hitaasti, 
että varmasti näemme kaiken tar-
vittavan.

Etsijän on hyvä olla järjestelmälli-
nen. Kun etsitään, on tarkistettava 
joka puska, kanto ja kivi. Itse en ole 
koskaan osunut kadonneen koh-
dalle, mutta ajattelen, että tärkein-
tä ei ole se, kuka etsittävän löytää, 
vaan se, että hän löytyy. Jokainen 
etsijä on yhtä tärkeä.

Vaikka etsintätilanne on aina va-
kava ja maastossa kulkeminen 
ajoittain rankkaa, tunnelma etsin-
täpaikalla on aina lämmin. Muista 
vapaaehtoisista on tullut ajan myö-
tä tuttuja. Tärkeintä on, että maas-
toetsijänä pystyn auttamaan toista 
ihmistä.”

Miten Vapepa toimintaan pääsee 
mukaan?
Vapepan peruskurssilla saa perus-
tiedot siitä, mikä Vapepa on ja mi-
ten se toimii viranomaisten apuna. 
Perustason kurssilla opetetaan

ne taidot, joita tarvitset toimiak-
sesi vapaaehtoisena hälytysryh-
mässä. Etsintäkurssilla tutustut 
kadonneen ihmisen etsinnässä 
tarvittaviin etsintämenetelmiin, 
viestitoiminnan kurssilla opit käyt-
tämään radiopuhelinta ja muita 
viestivälineitä ja ensihuollon pe-
ruskurssilla, perehdyt ihmisen 
auttamiseen onnettomuuden jäl-
keen.

Miten Vapepa hälytetään avus-
tus ja etsintätehtäviin?
Viranomaisten pyytäessä vapaa-
ehtoisapua, hälytys tehdään Ohto 
tekstiviestijärjestelmän avulla, 
joka lähettää henkilökohtaisen 
hälytyksen ja muun tehtävänai-
kaisen informaation suoraan jo-
kaiselle hälytysryhmän jäsenelle.
Hälytykseen pitää aina vastata, 
vaikka ei pääsisi toimintaan.

Tietoja Vapepasta löytyy netis-
tä: https://vapepa.fi/

Hyvinkään Ladulla on oma 
Vapepa hälytysryhmä. 
Vapepa ryhmämme osallistuu Uu-
dellamaalla mm. etsintätehtäviin. 
Ryhmämme jäsenet ovat saaneet 
koulutusta Vapepa toimintaan, ja 
osallistuneet useisiin harjoituksiin.
Jos olet kiinnostunut Vapepa 
ryhmämme toiminnasta, ota yhteys 
ryhmämme vetäjään Timo Tuomai-
seen puh. 040 5677085.
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Retkeilyvälineitä ja kanootteja vuokrataan 
Lainaamme ja vuokraamme jäsenistölle erilaisia retkeilyvälineitä: 
lumikenkiä, rinkkoja, telttaa, Trangia-keittimiä, kävelysauvoja, ym.
Hyvinkään Ladulla on omistuksessaan kuusi erilaista kanoottia, ja kaksi 
SUP-lautaa. Niitä käytetään ensisijaisesti yhdistyksen omissa melonta-
tapahtumissa, 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 kajakkei-
hin. Melontakalustoa säilytetään kesäaikaan Nummenkärjen kaupun-
ginosassa. 
Melontakalusto ja SUP laudat: 
• Latu-Lotta, merikajakkiyksikkö 
Artic Sea 500. Yksikkö kahdella 
lastitilalla ja yhdellä etulastilokerol-
la kumiluukuin.
 • Latu-Lady, merikajakkiyksikkö 
Mari. Yksikkö kahdella lastitilalla 
kumiluukuin 
• Latu-Lempi, merikajakkikaksik-
ko Unalaska II.  Retkikaksikko ta-
vara-aukolla ja kahdella lastitilalla 
kumiluukuin.
• Latu-Welho, merikajakkikaksikko 
Star.         Nopeakulkuinen, kevyt 
kaksikko kahdella lastitilalla kumi-
luukuin. 
• Latu-Liisa, kajakkikaksikko mallia 
Puula, retkikaksikko kahdella lasti-
tilalla 

• Bell Alaskan, kolmen istuttava  
avokanootti retkeilyyn.

• SUP 10 Seaquest suppilauta
• RTM SUP PE suppilauta
Vuokraushinnat: 
• Yksikkö / SUP-lauta, 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 (muuhun-
kin) kuljetukseen.
Em. tarvikkeiden vuokraustiedus-
telut Kalevi Kalliomäeltä, p. 0400 
138159 tai email: kalevi.kallioma-
ki[at]pp.inet.fi.



Paikallisyhdistyksen kautta olet 
myös Suomen Latu ry:n jäsen. 
• henkilöjäsen: 24,50 € 
• perhejäsenyys (kaikki samassa
  osoitteessa asuvat): 38 € 
• rinnakkaisjäsen (jäsenenä
  toisessa latuyhdistyksessä): 
 15,50 € 
• nuorisojäsen (alle 20 v.) ja opis-
  kelijajäsen (alle 29 v.): 12,50 € 
• kannattajajäsen: 250 € 
• yhteisöjäsenyys: 28 € (yrityksen 
  tarjoama työsuhde-etu työnteki-
  jöilleen sisältä en henkilöjäse-
  nyyden edut)

Kaikki jäsenyyteen liittyvät asiat 
hoidetaan Suomen Ladun jä-
senpalvelun kautta: (liittyminen, 
eroaminen ja muutokset) 
Netissä: https://www.suomenlatu.
fi/jasenpalvelut/palvelukortti.html
Sähköpostilla: jasenpalvelu@
suomenlatu.fi 
Puhelimitse: 09 8567 7450. 
Osoitetietojen muutokset päivitty-
vät automaattisesti.
Jäsenyys ei pääty automaatti-
sesti, jos jättää jäsenmaksun 
maksamatta. Ilmoita eroamises-
ta erillisellä ilmoituksella.

Jäsenyys Hyvinkään Ladussa, jäsenmaksut v. 2020
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Jäsenetuja ja alennuksia. 
Jäsenenä saat rahanarvoisia etuja eri tahoilta: Latu-Miilu jäsenlehti 2 
kertaa/vuosi. Suomen Ladun julkaisema Latu ja Polku -lehti 4 kertaa/
vuosi. Alennuksia mm. Kiilopäällä, Partioaitassa (10 %) ja useissa urhei-
luliikkeessä. Hyvinkäällä alennusta myös mm. Fillaricenterissä. 
Katso kaikki Suomen Ladun jäsenkortilla saatavat jäsenedut netistä: 
www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html

 TULE RETKILLEMME USMIIN!
Retkeily Usmin jylhillä kallioilla ja tummasilmäisten lampien rantaan 
kiertävillä poluilla helpottaa taatusti vaikka Lapin-kaipuuta potevaa. 
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Polkujuoksulenkille
Polkujuoksu on erinomaista liikun-
taa. Laji yhdistää kestävyyskunnon 
kohotuksen luontoelämyksiin. 
Polkujuoksu vahvistaa kehon eri 
lihaksia monipuolisesti. Maisemat, 
metsän tuoksut, äänet ja tunnelma 
vaativat juoksijan välillä pysähty-
mään ja aistimaan ympäristöään. 
Hyvässä lenkkiseurassa, ennalta 
suunnitellulla reitillä ja sopivalla 
vauhdilla edetessä polkujuoksu on 
varsin turvallinen harrastus.
Hyvinkään Ladun polkujuoksuta-
pahtumia vetävät Suomen Ladus-
sa polkujuoksuohjaaja koulutuk-
sensaaneet Saija Okker ja Elina 
Borgenström. Seuraa polkujuoksu 
tapahtumien ilmoituksia yhdistyk-
sen kotisivulla ja fb-sivulla. 
Tervetuloa mukaan! 

KOKOUSKUTSU 
Hyvinkään Latu ry:n SYYSKOKOUS

Aika: keskiviikko 11.11.2020 klo 18:30.
Paikka: Hyvinkään kaupungintalo, kokoustila Järvi, 
os. Kankurinkatu 4-6. (käynti talon itäpäädyn ovesta)
Osanottajille kahvitarjoilu

Kokouksessa käsiteltävät asiat mm: 
-toimintasuunnitelma vuodelle 2021
-talousarvio vuodelle 2021
-päätetään tilikautta 2021 koskevat liittymis- ja jäsenmaksut
-hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 
-toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta

 Hyvinkäällä 01.06.2020
 Hyvinkään Latu ry. Hallitus



HÄMEENKATU 65, HYVINKÄÄ, P. 040 518 6381
AVOINNA MA-PE 10-18, LA SULJETTU

Sähköpyörät
1190€ALK.

NYT PYÖRÄILEMÄÄN!

• Jousitettu
• Umpikumirenkaat  
• Jopa 25km

UUDEN LAIN MUKAISET TAKAVALOT
Herrmans 
H-Vision
MADE IN FINLAND

15€

Herrmans 
H-Rail
MADE IN FINLAND

15€

PYÖRÄHUOLTO 
ILMAISELLA NOUTOPALVELULLA

Aikuisten 
pyörät
 
249€
ALK.

 UUTUUS!
E-Sco 299€

(ovh 349€)

TARJOUS!
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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. 
Seuraa Hyvinkään Ladun maastopyöräily tapahtumien ilmoituksia 
yhdistyksen kotisivulla ja fb-sivulla.
Maastopyöräilyyn liittyvistä seikoista voi kysäistä Jasalta, 
p. 050 4902507 tai email: jarmo.k.salo[at]gmail.com,
tai Nikolta p. 040-1583940 tai email: n.kurikka[at]gmail.com


