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Ulkoliikuntaa luonnossa
 - ympäri vuoden



Hyvinkään Latu ry
Hyvinkään Latu ry on v. 1952 perustettu 
Suomen Ladun paikallisyhdistys. Har-
rastamme ympärivuotista ulkoliikuntaa 
luonnossa luonnollisesti. Toimintaamme 
kuuluvat mm. retkeily, patikointi, polkujuok-
su, pyöräily ja maastopyöräily, melonta, 
sauvakävely, lumikenkäily ja maastohiihto. 
Hiihdolla ei kuitenkaan ole toiminnassam-
me erityisasemaa, vaikka yhdistyksen nimi 
siihen viittaakin. Osallistumme myös ryh-
mällämme vapaaehtoisen pelastuspalvelun, 
VAPEPAN toimintaan. Jäseniä yhdistykses-
sämme on n. 620.

Latu-Miilun ulkoilumaja Usmissa on 
toimintamme tukikohta. Maja on rakennettu 
talkoilla v. 1977 yhdistyksen omistamalle 
tontille. Ulkoilumajamme toimii hiihtokau-
della latukahviona viikonloppuisin, la ja su 
klo 10-15. Peruskoulujen hiihtolomaviikolla 
(vko 8/2022) myös arkipäivisin klo 10-15. 
Puhelinnumero majalle on ilmoitettuina 
aukioloaikoina 0400 379529. Osoite on 
Usmintie 303. Ulkoilumajaa ei vuokrata 
ulkopuolisille.

Yhteystietoja: puheenjohtaja
Timo Tuomainen p. 040 5677085 
email: timo.tuomainen[at]pp1.inet.fi.
Kotisivut: www.hyvinkaanlatu.sportti.info
Sähköposti: hyvinkaan.latu[at]gmail.com
Löydät meidät myös Facebookista ja Insta-
gramista.
pankkiyhteys: BIC: OKOYFIHH  
IBAN: FI56 5062 0320 2435 24
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PUHEENJOHTAJALTA
Timo Tuomainen
Vuoden ensimmäinen Latu-Miilu 
lehti on nyt luettavissa. 
Koronaepidemian seurauksena 
harrastustoimintaan tuli loppuvuo-
desta 2020 kieltoja sekä rajoituk-
sia. Ryhmäliikuntaa ei suositeltu 
harrastettavan, siksi päätimme olla 
myös julkaisematta alkuvuoden 
lehteä. Nyt koronatilanne näyttäi-
si ainakin hieman helpottavan ja 
voimme toistaiseksi taas toimia.
Kevättalvi 2021 oli pitkästä aikaa 
oikea talvi. Edellisiin talviin ver-
rattuna lumitilanne pysyi hyvänä 
paljon pidempään. Kaupungin yl-
läpitämä latuverkosto saatiin kun-
nostettua hiihtäjille jo tammikuun 
puolenvälin tietämillä ja hiihtäjiä 
kotikaupunkimme laduilla nähtiin 
poikkeuksellisen paljon. Ehkäpä 
lähiliikuntapaikkojen ”uudelleen 
löytyminen” onkin ollut ainoa koro-
nan aiheuttama myönteinen seik-
ka. Matkustusrajoitukset muuttivat 
monen ihmisen suunnitelmia, eikä 
ulkomaille tai edes kauemmas ko-
timaassa lähdetty. Ulkoilumajam-
me kanttiini Usmissa oli avoinna 
20 päivänä kevään aikana.
Nyt kesän alkupuolella ryhmälii-
kunta on mahdollista ja ensim-
mäiset yhteislenkit on tehty Ladun 
porukalla maastopyöräilyssä, pol-
kujuoksussa ja meloen. Ilahdutta-
vaa on myös havaita kansalaisten 
aktivoituminen omatoimiseen

liikkumiseen. Pyöräilyn suosion 
toivoisi edelleen kasvavan. Hy-
vää lupaa ainakin se seikka, että 
Hyvinkääläiset päihittivät vihdoin 
”Pyörillä Ilman Moottoria”-kisassa 
Riihimäen.
Maastopyöräilyn harrastajien mää-
rä lienee reippaassa kasvussa. 
Maastopyörän omistaminen ei ole 
onneksi välttämätöntä, mikäli ha-
luaa vain esimerkiksi kokeilla, miltä 
läskipyörällä ajaminen tuntuu. Kau-
pungissa toimii nykyään erinomai-
nen pyörävuokraamo. Hyvinkään 
ympäristössä on maastopyöräilylle 
mainiot olosuhteet, sijaitseehan 
kotikaupunkimme kuivan ja pitkän 
soraharjun päällä. Pyöräily luon-
nonpoluilla on sallittua jokamiehe-
noikeudella, joskin pitää muistaa, 
ettei yksityisten piha-alueille tai vil-
jelyksille saa poiketa.
Suomen Ladun yhteistyökumppa-
nina on nyt myös Marttaliitto. Pai-
kallisesti virittelemme täkäläisten 
Marttayhdistysten kanssa yhteis-
työtä mm. syksyisten sieniretkien 
merkeissä. Lähdemme syyskuun 
alussa kahtena päivänä sienestä-
mään Usmiin.
Tapahtumakalenterissamme on 
runsaasti mukavia retkiä. Seuraa 
myös Ladun fb-sivuja ja kotisivu-
jamme. Sieltä löydät varmemmin 
ajankohtaiset tapahtumatiedot.
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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. 
Lisätietoja myös netistä, Fb-sivuilta ja kotisivuilta: 
https://hyvinkaanlatu.sportti.info/ mistä löydät myös tapahtumasta mah-
dollisesti otettuja kuvia, sekä retkikertomuksen. 
Seuraa myös paikallislehtien Yhdistykset-palstaa.

Tapahtumakalenterissa on kunkin tapahtuman kohdalla ilmaus retken 
vaativuustasosta; Helppo, Keskivaativa, tai Kuntoa kysyvä.
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Kesäkuu
La 19.6. Uudenmaan Latualueen 
retki Sveitsiin ja Kulomäkeen  
Kokoontuminen Sveitsin hotellin 
viereisellä P-paikalla klo 11:30. 
Osoite Härkävehmaankatu 4. Tu-
tustutaan Sveitsin kansanpuiston 
kohteisiin, harjuun ja lukkoihin. 
Patikoidaan ulkoilureittejä hyväk-
sikäyttäen Kulomäkeen (163,1 m 
mpy, täyttömaalla korotettu lasket-
telurinne), josta näkyy ainakin kau-
niilla säällä varsin kauas. Eväs-
tauko pidetään Kulomäen rinteen 
sivussa, joten vähän juotavaa ja 
purtavaa on hyvä olla matkassa. 
Patikointia kertyy n. 7 km. Ennak-
koilmoittautuminen: Timo Tuomai-
nen p. 040 5677085 tai Tarja Tau-
riainen p. 040 5480502. 

Elokuu
Su 1.8. Suomi Meloo-tapahtuma 
pääkaupunkiseudulla 
Lähdemme ”fiilistelemään” Suomi 
Meloo-tapahtumaan (ainakin Suo-
mi Meloo joukkueella), joka on jo 
kahtena kesänä peruttu koronan 
vuoksi. Tiedustelut ja kaluston va-
raukset: Kalevi Kalliomäki p. 0400 
138159. (Kuljetuskustannukset 
jaetaan osallistujien kesken). Ks. 
www.suomimeloo.fi.

Ke. 4.8. Suomen Ladun Polku-
juoksukiertue Hyvinkäällä. 
Katso tarkemmin sivulta 14.

La-su 8.-9.8. Melontaviikonlop-
pu. Lähtö kanoottiparkista lauan-
taina klo 8. Paluu sunnuntaina il-
lansuussa. Omat eväät ja 

TAPAHTUMAKALENTERI

Uusimmat tapahtumatiedot kotisivuiltamme ja Fb-sivultamme



majoitteet mukaan. Osanottomak-
su. 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 10.8. 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 15.8 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.

Su 22.8. Laurin pyöräretki. 
Pyöräretki sopivaan kohteeseen. 
Lähtö Aleksis Kivenkadun P-pai-
kalta klo 10. Tiedustelut ja opas-
tus: Lauri Huhti, p. 050 3065095. 
Keskivaativa retki.

La 28.8. Suomen luonnon päivä 
Nuku yö ulkona.
Suomen Latu haastaa kuudennen 
kerran koko Suomen nukkumaan 
yönsä ulkona. 

 #nukuyöulkona. Katso ilmoitus ta-
pahtumista sivulta 11.

Syyskuu
Ke 1.9. klo 12
To 2.9. klo 18
Sieniretket yhdessä Marttojen 
kanssa Usmissa
Kokoontuminen Latu-Miilussa läh-
töaikana, os Usmintie 303. Ennak-
koilmoittautuminen vaaditaan. Ra-
joitettu osallistujamäärä.
Tiedustelut: Timo Tuomainen, p. 
040 5677085. Helppo retki. 

La 4.9. Retki Porvooseen ja  
Askolan hiidenkirnuille.
Lähtö retkelle kimppakyydein Alek-
sis Kivenkadun P-paikalta, Härkä-
vehmaan kentän reunasta klo 9. 
Ennakkoilmoittautuminen retkelle 
on välttämätöntä kimppakyydin
järjestämiseksi viimeistään 2.9. 
mennessä. Tiedustelut ja ilmoitau-
tuminen: Kalevi Kalliomäki, 
p. 0400 138159. 
Keskivaativa retki

Su 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.
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Ti 7.9. Tiistain aamukävely.
Helppo aamukävelyretki. Lähtö Kir-
javantolpan Alepan parkkipaikalta, 
os. Uudenmaankatu 69, klo 9.00. 
Tiedustelut: Timo Tuomainen, 
p. 040 5677085. Helppo retki.

Su 12.9. Pyöräretki Nukarille
Pyöräilemme Nukarinkoskelle ja 
tutustumme alueeseen. Evästely-
tauko laavulla. Lähtö Kirjavantol-
pan Alepan P-paikalta, os. Uuden-
maankatu 69, klo 10:00. Juotavaa 
ja eväät mukaan. Tiedustelut: 
Lauri Huhti, p. 050 3065095. 
Keskivaativa retki.

Ti 21.9. 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 26.9. 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
Ti 5.10. Tiistain aamukävely
Kävelyretki yhdessä sopivaan tah-
tiin ja kohteeseen. Lähtö

Kirjavantolpan Alepan parkkipai-
kalta, os. Uudenmaankatu 69, klo 
9.00. Tiedustelut: Timo Tuomai-
nen, p. 040 5677085. 
Helppo retki.

La 9.10. 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 10.10. 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 19.10. Tiistain aamukävely
Lähtö Kirjavantolpan Alepan 
parkkipaikalta, os. Uudenmaanka-
tu 69, klo 9.00. Tiedustelut: Timo 
Tuomainen, p. 040 5677085. 
Helppo retki.

La 23.10. Retki Petkelsuolle
Lähtö klo 10 Puolimatkan koulun 
pihasta, kimppakyydein. Kesto 
noin 3 tuntia. Tiedustelut ja ennak-
koilmoittautuminen: 
Tarja Tauriainen, p. 040 5480502  
tai Timo Tuomainen p. 040 
5677085. Helppo retki.
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Marraskuu
Ti 2.11. 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 14.11. 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.

Ti 16.11. 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.

Ke 17.11. Hyvinkään Latu ry:n 
syyskokous
Hyvinkään Latu ry: n syyskokous 
kaupungintalon Kallio-kokoustilas-
sa, os. Kankurinkatu 4-6 klo 18.30. 
Kokouslistalla mm. tulevan vuoden 
toimihenkilövalinnat ja talousarvio 
vuodelle 2022. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa osallistumaan ja vaikut-
tamaan!

Su 28.11.  Laurin kävelyretki. 
Matkaan lähdetään VR:n kone-
pajan ”rautasaunan” tietämiltä klo 
10, Lähtöpaikan osoite on Pajatie 
8. Tiedustelut ja opastus: Lauri 
Huhti, p. 050 3065095. 
Keskivaativa retki.
Ti 30.11. 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
To 2.12. 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 12.12. 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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Hyvinkään Latu kesäretkellä Kiilopäällä kesäkuussa 2021
Kesäkuun 3. päivänä saapui 17 
hengen joukko iloisia latulaisia 
Hyvinkään suunnalta Inarin Kii-
lopäälle. Kesän lämpö oli Lapis-
sa voittanut kevään koleuden ja 
otti matkalaiset avosylin huos-
taansa. Tunturikoivujen lehdet 
olivat juuri puhjenneet hiiren-
korvalle, ja lunta oli näkyvissä 
ainoastaan tunturien pohjoisrin-
teillä sekä kurukoissa. 
Majoituimme mukavasti hotelli 
Niilanpään huoneisiin. Tukeva 
aamiainen ja päivällinen antoi-
vat energiaa päiviemme rientoi-
hin.

Saunoimme myös joka päi-
vä päärakennuksen alakerran 
saunassa. Moni uskaltautui ui-
maan Kiilopuron jääkylmässä 
vedessä, vaikka savusauna ei 
ollutkaan vieraiden käytössä al-
kaneen saunamaaliman raken-
nustyön vuoksi.
Retkemme tarkoitus oli virkis-
täytyä ja ulkoilla tutuilla tuntu-
reilla, Kiilopään lähimaastoissa. 
Joukkomme liikkuikin koko vii-
kon yhdessä Kalevin ja Timon 
vetämillä päivittäisillä retkillä. 
Alueen kurut sekä pikku lammet 
tulivat retkeläisille tutuksi.

Pessinlampi pilkottelee
syvällä kurun päässä
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Pyhä-Nattasen huipulla

Lapin luonnossa etelän asukas 
näkee ja kokee monia asioita, 
mitä hän ei kotiympäristössään 
kohtaa. Riekoilla, järripeipoilla, 
kirvisillä sekä lukuisilla muilla 
Lapin linnuilla alkukesä on kiih-
keää lisääntymisaikaa. Lintuja 
yritimmekin tunnistaa parhaam-
me mukaan. Varmoja havainto-
ja tehtiin ja epävarmempia vielä 
enemmän. Oliko se yksi tirppa 
sittenkään varmasti virtavästä-
räkki...
Useammalle matkalaiselle mie-
leenpainuvin retki viikon aikana 
lienee ollut käynti Pyhä-Natta-
sen huipulla Sompion luonnon-
puistossa.

Onneksemme kevään kelirikko 
oli ohitse Sompiojärven tiellä, 
ja autoilla pääsimme hyvin 
huipulle vievän polun alkupää-
hän. Pyhä-Nattasen erikoisuus 
on kookkaat kivipahdat, usean 
metrin korkuiset toorit. Erikoi-
sen muotoiset toorit ovat olleet 
ennen vanhaan saamelaisten 
pyhiä palvontakohteita.
Upeita retkikohteita ja näkymiä 
tarjosivat myös lähikohteet. 
Pessinlampi ihastutti kauneu-
dellaan, Kiilopään huipulla 
päästiin ihailemaan keskiyön 
aurinkoa ja lumipenkka Poliisi-
kurussa  villitsi väen laskemaan 
pyllymäkeä keskellä kesää!
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Tule mukaan toimintaamme!
Hyvinkään Ladussa kaikki toiminta 
pyörii vapaaehtoisvoimin:
-Yhdistys: hallitus, puheenjohtaja, 
sihteeri, taloudenhoitaja ym.
-Retkien ohjaaminen ja -suunnit-
telu: Maastopyöräily, polkujuok-
su, melontaretket, patikkaretket, 
pyöräily, luontoretket, lumikenkäily, 
hiihto ja kaikki muu liikuntatoiminta.
-Ulkoilumajamme ylläpito: talkoot, 
korjaukset, kanttiinitoiminta...

Tehtäviä löytyy kaikille halukkaille 
yllin kyllin!

Ohjaajakurssille maksutta!
Suomen Latu tarjoaa vuonna 
2021 jäsenyhdistyksille kurssi-
paikkoja maksutta. Jäsenyhdis-
tyksellä on kaksi ilmaista kurssi-
paikkaa per laji/toimintamuoto. 
Esim. kaksi kurssipaikkaa metsä-
mörritoimintaan, kaksi Muumien 
ulkoilukouluun ja kaksi polku-
juoksun ohjaajakurssille.

Suomen Latu ei korvaa osallis-
tujan matka- eikä majoituskuluja. 
Niiden korvauksesta voi neuvo-
tella Hyvinkään Ladun hallituk-
sen kanssa. 
Jos olet kiinnostunut ohjaamaan 
toimintaa Hyvinkään Ladussa ja 
haluat kouluttautua ohjaajaksi, 
ota yhteyttä puheenjohtajaan.
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NUKU YÖ ULKONA
Suomen Latu haastaa koko Suomen nukkumaan yönsä ulkona Suo-
men suurimmassa luksushotellissa, luonnossa, lauantaina 28.8.2021. 
Majoitteena voi olla teltta, tarppi, laavu tai vaikka kuusen alus. Tärkein-
tä on nauttia luonnosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta mahdolli-
suudesta yöpyä ulkona. Yönsä voi viettää Metsähotellissa®, kansallis-
puistossa, retkeilyalueilla tai vaikka omalla takapihalla. ks. https://www.
suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/

Tänä vuonna Nuku yö ulkona -kampanja kolme päätapahtumaa eli isoa 
Metsähotellia nousevat yhdeksi yöksi Kannonkoskelle, Kiilopäälle ja 
Nurmijärvelle lauantaina 28.8.

Nurmijärvelle nousee Kiljavan Metsähotelli Märkiönjärven rannal-
le. Majoituspaikkoja on luvassa 400 hengelle ja monipuolista oh-
jelmaa sekä majoittujille että vierailijoille. Alue kuuluu kauniiseen 
Kiljavannumen harjualueeseen. Matkaa Hyvinkäältä Märkiöön on  
Rajamäen ja Kiljavan kautta n. 20 kilometriä.
Pohjoisin Metsähotelli toteutetaan jälleen Kiilopäällä, Suomen Latu 
Kiilopään pihapiirissä. Metsähotelli Kiilopää majoittaa 400 henkeä ja 
tarjoaa elämyksellistä ohjelmaa Lapin luonnossa. Kiilopää sijaitsee 
vajaan 20 km päässä Saariselältä, Urho Kekkosen kansallispuiston 
naapurissa.
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Retkeilyvälineitä ja kanootteja vuokrataan 
Lainaamme ja vuokraamme jäsenistölle erilaisia retkeilyvälineitä: lumi-
kenkiä, rinkkoja, telttaa, Trangia-keittimiä, kävelysauvoja, ym.

Hyvinkään Ladulla on omistuksessaan kuusi erilaista kanoottia, ja 
kaksi SUP-lautaa. Niitä käytetään ensisijaisesti yhdistyksen omis-
sa melontatapahtumissa, 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 ja SUP laudat: 
• Latu-Lotta, merikajakkiyksikkö 
Artic Sea 500. Yksikkö kahdella 
lastitilalla ja yhdellä etulastiloke-
rolla kumiluukuin.
 • Latu-Lady, merikajakkiyksikkö 
Mari. Yksikkö kahdella lastitilalla 
kumiluukuin 
• Latu-Lempi, merikajakkikaksikko 
Unalaska II.  Retkikaksikko tava-
ra-aukolla ja kahdella lastitilalla 
kumiluukuin.
• Latu-Welho, merikajakkikaksikko 
Star.         Nopeakulkuinen, kevyt 
kaksikko kahdella lastitilalla kumi-
luukuin. 
• Latu-Liisa, kajakkikaksikko mal-
lia Puula, retkikaksikko kahdella 
lastitilalla 

• 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. 
• Lasten hiihtoahkio (ks. kuva), 
• Paljakka hiihtoahkio, 
• OAC Kar-147 Liukulumikengät
em. tarvikkeet kukin: 10€ / 1 vrk, 
14€ / 3 vrk, 50€ / viikko
• Lumikengät TSL, 7€ / 1 vrk, 
20€ / 3 vrk, 35€ / viikko

Peräkärry saatavilla kanoottien ja 
(muuhunkin) kuljetukseen.

Tarvikkeiden vuokraustieduste-
lut Kalevi Kalliomäeltä, p. 0400 
138159 tai email: 
kalevi.kalliomaki[at]pp.inet.fi.



Paikallisyhdistyksen kautta olet 
myös Suomen Latu ry:n jäsen. 

• henkilöjäsen: 25 € 
• perhejäsenyys (kaikki samassa
  osoitteessa asuvat): 40 € 
• rinnakkaisjäsen (jäsenenä
  toisessa latuyhdistyksessä): 
 16 € 
• nuorisojäsen (alle 20 v.) ja opis-
  kelijajäsen (alle 29 v.): 13 € 
• kannattajajäsen: 250 € 

• yhteisöjäsenyys: 33 € (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 automaattisesti, 
jos jättää jäsenmaksun maksa-
matta. Ilmoita eroamisesta erilli-
sellä ilmoituksella.

Jäsenyys Hyvinkään Ladussa
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Jäsenetuja ja alennuksia
 
Jäsenenä saat rahanarvoisia etuja eri tahoilta: Latu-Miilu jäsenlehti. 
Suomen Ladun julkaisema Latu ja Polku -lehti 4 kertaa/vuosi. 

Alennuksia mm. Kiilopäällä ja useissa urheiluliikkeessä, mm. Welhon-
pesä, Scandinavian Outdoor, Addnature. 

Näytämällä jäsenkorttiasi saat Hyvinkäällä alennusta:

Urheilu-Alho -15% alennus normaalihintaisista tuotteista.

Fillaricenter -12% alennus normaalihintaisista tuotteista.

Sveitsi Rentiltä saat -15% alennuksen pyörävuokrauksesta.

Uudenmaan Seuramatkoilta yli kolmen päivän mittaisista matkoista 5% 
alennus. Alennuksen saa ilmoittamalla oman jäsennumeronsa varauk-
sen yhteydessä.

Katso kaikki Suomen Ladun jäsenkortilla saatavat jäsenedut netistä: 
www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut.html
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KOKOUSKUTSU 
Hyvinkään Latu ry:n SYYSKOKOUS

Aika: keskiviikko 17.11.2021 klo 18:30.
Paikka: Hyvinkään kaupungintalo, kokoustila Kallio, 
os. Kankurinkatu 4-6. (käynti talon itäpäädyn ovesta)
Osanottajille kahvitarjoilu

Kokouksessa käsiteltävät asiat mm: 
-toimintasuunnitelma vuodelle 2022
-päätetään tilikautta 2022 koskevat jäsenmaksut
-käsitellään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022
-hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 
-valitaan hallituksen puheenjohtaja
-toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta
Yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitutesta asiasta on 
tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään nejä (4) viikkoa ennen 
kokousta.
  Hyvinkäällä 14.06.2021
  Hyvinkään Latu ry. Hallitus

Tutustu polkujuoksuun!
Tutustu polkujuoksuun 4.8. Hyvinkäällä! Tapahtumissa pääset ohjatul-
le polkujuoksulenkille, oppimaan polkujuoksun tekniikkavinkit ja lajin 
oheisharjoitukset luontokuntosalilla, testaamaan polkujuoksukenkiä 
maastoon ja tutustumaan muihin polkujuoksijoihin! Mukana myös mah-
dollisesti ohjattua luontoparkouria, joten tapahtumassa viihtyy nuorem-
matkin polkujuoksijat!

Tutustu polkujuoksuun -kiertuetapahtuma toteutetaan yhteistyössä 
Hyvinkään Ladun ja Suomen Ladun kanssa. Mukana myös yhteistyö-
kumppanit Hoka, Garminin ja Scandinavian Outdoor.

Tutustu polkujuoksuun 
  Hyvinkäällä 4.8.-21 klo 18.

Seuraa Hyvinkään Ladun kotisivuja sekä fb-sivuja, joissa kerrotaan 
polkujuoksukiertueesta lähempänä sen tapahtuma-ajankohtaa.
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HÄMEENKATU 38, HYVINKÄÄ, P. 040 518 6381
AVOINNA MA-PE 10-18, LA SULJETTU

Myös osaava huolto!

Hyvät valikoimat ja saimme lisäerän 
maastopyöriä ja sähköpyöriä!

NYT PYÖRÄILEMÄÄN
Sähköllä tai luomuna

Lisää on tulossa, varaa omasi !
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Tule mukaan ulkoilemaan
mukavassa seurassa!
Hyvinkään Latu


