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HYVINKÄÄN LATU RY.
TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 1.1.2021 – 31.12.2021
Kulunut vuosi oli Hyvinkään Latu ry:n 69. toimintavuosi. Latuyhdistyksemme toimii
edistääkseen kotiseutumme asukkaiden mahdollisuuksia harrastaa ulkoliikuntaa.
Periaatteena on, että kuka tahansa voi löytää siihen itselleen sopivan tavan.
Suomen Ladun, yhdistyksemme keskusjärjestön strategian kolme keskeistä
tavoitetta ovatkin edelleen ulkoile, osallistu ja vaikuta. Innostamme siis ihmisiä
lähtemään liikuttamaan kanssaihmisiä yhdistyksemme jäsenenä, vapaaehtoisena tai
luottamushenkilönä. Jäsenyys yhdistyksessämme on vahva kannanotto
ulkoilmaelämän ja luonnon puolesta. Yhdistyksemme pyrkii vaikuttamaan erilaisten
ulkoilupaikkojen olemassaolon, käytettävyyden ja saavutettavuuden puolesta.
Hyvinkään Ladun toiminta-ajatuksena on myös edistää ulkoilun hyviä tapoja,
ulkoilukulttuuria ja luonnonsuojelua.
Latuyhdistys järjesti kertomusvuoden aikana kaikkiaan 77 liikuntatapahtumaa,
joihin osallistui yhteensä 855 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna lisäystä
liikuntatapahtumien lukumäärään oli 21 kpl, eli 37,5 %. Tapahtumiin osallistuneiden
määrä kasvoi 256 henkilöllä, eli lisäystä oli 42,7 %. Liikuntatapahtumien ja
osallistujamäärien kasvu tapahtui siitä huolimatta, että pandemian seurauksena
viranomaisten antamien määräysten vuoksi kaikki aikuisliikunnan toiminta
peruuntui 1.1.–3.5. 2021 välisenä aikana. Toukokuun alkupuolella päästiin jälleen
toimimaan vapaammin. Ensimmäinen tapahtuma, maastopyörälenkki Erkylän
maastossa 11. toukokuuta veti heti 18 osallistujaa. Maastopyöräilytapahtumat ja
niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä selittävätkin pääasiassa lisääntyneen
toimintamme. Maastopyöräretkiin osallistuneiden kokonaislukumäärä vuoden
aikana oli 340. Erityisen suuren kiitoksen tästä ansaitsevat maastopyöräilyn vetäjinä
toimineet Niko Kurikka ja Jarmo Salo. Maastopyöräilyn lisäksi polkujuoksu keräsi
runsaasti osallistujia. Polkujuoksutapahtumien kokonaisosallistujamäärä vuonna
2021 oli 160. Lämmin kiitos myös polkujuoksun vetäjille, Saija Okkerille ja Elina
Borgenströmille.
Maastopyöräilyn ja polkujuoksun vetovoima nykyajan ulkoliikkujien joukossa on
huomattava. Toiveissa onkin saada tulevina aikoina lisää lajivetäjiä molempiin
harrastusmuotoihin.
Jäsenlehtemme Latu-Miilu 1/2021 ilmestyi kesäkuussa. Koronaepidemian
aiheuttamat liikunnan kokoontumisrajoitukset vaikuttivat tuohon
ilmestymisajankohtaan. Yhdistyksen jäsenlehden toimitustyö ja taitto ovat olleet
yksinomaan puheenjohtaja Timo Tuomaisen harteilla useamman vuoden.
Tehtävätaakkaa on siirtynyt yhdistyksessä puheenjohtajalle kestämättömän paljon.
Siksi Latu-Miilu lehden ilmestyminenkin tulevaisuudessa on toistaiseksi avoin
kysymys. Aktiivisia toimijoita tarvittaisiin toki lisää muihinkin tehtäviin.
HALLINTO JA JÄSENISTÖ
Hyvinkään Ladun hallitus vuodelle 2021 valittiin sääntömääräisessä
syyskokouksessa 11.11.2020. Puheenjohtajan valinta oli tehty vuoden 2019
syyskokouksessa. Tuolloin tehtävään valittiin Timo Tuomainen kaksivuotiskaudeksi.
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Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa
11.1. 2021 Kalevi Kalliomäki.

Tehtävät Hallituksessa
Timo Tuomainen
Kalevi Kalliomäki
Marja-Liisa Vuorio
Liisa Seppo
Jarmo Salo
Lauri Huhti
Jyrki Lilleberg
Jukka Eloranta
Jussi Eteläpää
Saija Okker

puheenjohtaja, kotisivut
jäsen, varapuheenjohtaja
jäsen, jäsensihteerin vara
jäsen, majaemäntä
jäsen
jäsen, sihteeri, tiedottaja
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Jäsensihteeri

Seija Vuori

Taloudenhoitaja

Eeva-Liisa Vanhatalo

Toiminnan tarkastajat

Klaus Sivén
Raija Koskinen

varalla Mauno Manninen
varalla Reijo Huuskonen

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 30.3.2021 TEAMS-etäkokouksena ja syyskokous
17.11.2021 Hyvinkään kaupungintalolla. Osallistujia oli yhteensä 21.
Hallitus on pitänyt kuukausittain, paitsi heinäkuussa, yhteensä 12 kokousta. Tammija helmikuussa kokoonnuttiin Hyvinkään yhteiskoulun tiloissa. Maalis-, huhti-, toukoja kesäkuussa hallituksen kokoukset toteutettiin TEAMS-etäkokouksena. Elo- ja
syyskuussa kokoonnuttiin Latu-Miilussa. Loka-, marras- ja joulukuussa
kokouspaikkana oli urheilupuiston katsomon kokoustila.
Edustus
Yhdyshenkilöt Uudenmaan latualueelle ovat puheenjohtaja ja sihteeri tai
hallituksen valitsemat edustajat.
Toimikunnat
Pelastus- ja etsintäpalvelutoimikunta: kokoonkutsuja Timo Tuomainen.
Vapepa etsintäryhmään on kuulunut yhteensä 10 jäsentä.
Hälytyksiä vuonna 2021 oli yhteensä 9. Vapepa ryhmästämme osallistuttiin neljään
tehtävään.
Retkitoimikunta: kokoonkutsuja Timo Tuomainen
Jäsenet: Lauri Huhti, Kalevi Kalliomäki, Jyrki Lilleberg, Tarja Tauriainen, ja Seija Vuori.
Retkitoimikunta on pitänyt 2 etäkokousta. Osallistumiskertoja 10.
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Kaikkiin Hyvinkään Ladun järjestämiin tapahtumiin on laadittu
turvallisuussuunnitelma. Tapahtumiin osallistujat ovat vakuutettuja Suomen Ladun
yhdistyksille tekemässä yhteisvakuutuksessa.
Jäsenyys yhdistyksessä
Toimintavuoden lopussa 31.12.2021 yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli 640, joista
henkilöjäsenyyksiä 346.
Perheitä oli jäseninä 106, näissä aikuisia perheenjäseniä oli jäsenenä 219 ja lapsia 49.
Lahjajäseniä 3, rinnakkaisjäseniä 13, kunniajäseniä 3 ja nuoriso-/opiskelijajäseniä 2.
Ainaisjäseninä yhdistyksessämme oli 5 henkilöä.
Hyvinkään Latu ry on muistanut niitä jäseniä, joiden syntymäpäivätiedot on ilmoitettu
jäsenrekisteriin. Onnittelukortit on lähetetty 50 v., 70 v., 75 v., 80 v. ja 85 v. jne.
merkkipäiviä viettäville jäsenille.
Talous
Toimintavuonna yhdistyksen tilipankkina on ollut Uudenmaan Osuuspankki.
Yhdistyksen talous ja maksuvalmius on hyvä. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla,
kanttiinituloilla ja pienimuotoisella palvelutoiminnalla.
Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 1432,74 euroa. Yhdistyksen talous koheni
edelliseen vuoteen verrattuna.
Koulutus
Vuonna 2021 ei yhdistyksen jäsenistö osallistunut koulutuksiin.
Tiedotukset
Hyvinkään Ladun toiminnasta on tiedotettu paikallislehti Aamupostissa yhdistykset
palstalla torstaisin ja Aamuposti Viikko Hyvinkää lehdessä keskiviikkoisin yhdistykset
palstalla sekä Latu-Miilu jäsenlehdessä. Lisäksi tapahtumakalenteri on näkyvissä
Suomen Ladun internet-sivuilla ja Hyvinkään Ladun kotisivuilla
www.hyvinkaanlatu.sportti.info ja sopivin osin Hyvinkään kaupungin kotisivulla
olevassa tapahtumakalenterissa. Myös Hyvinkään Ladun omilla fb- sivuilla ja fbryhmässä on tiedotettu em. tapahtumista.
Sisäinen tiedottaminen ja kokouskutsut on hoidettu sähköpostilla.
SUOMEN LATU
Suomen Latu järjesti etäkokouksina 25.4.-21 kevätliittokokouksen ja
31.10.-21 syyskokouksen. Hyvinkään Ladusta kokouksiin osallistui puheenjohtaja
Timo Tuomainen. Suomen Ladun toimesta yhdistyksille lähettämiin kyselyihin on
vastannut Timo Tuomainen. Näitä on ollut mm. yhdistyksen toimintakysely,
majatoimintakysely, aikuisliikunnan olosuhdekysely ja kysely yhteistyöstä
Marttayhdistysten kanssa.
SL:n hallituksen jäsenenä Uudenmaan latualueelta on toiminut Matti Niemelä
Helsingin Ladusta.
UUDENMAAN LATUALUE
Uudenmaan latualueen yhdyshenkilönä on toiminut Susanna Sihvo Vantaan Ladusta,
isäntäyhdistyksenä toimi Tuusulan Latu ja pyörä ry. Latualueen syyskokous pidettiin
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9.10.–21 Tuusulassa. Hyvinkään Ladusta ei ollut edustajaa. Latu-alueella järjestettiin
v. 2021 Valloittavat Huiput Uudeltamaalta tapahtumasarja. 19. kesäkuuta
retkikohteena oli Hyvinkään Sveitsi ja Kulomäki. Tapahtumaan osallistui 11 henkilöä
eri puolilta Uuttamaata. Vetäjänä tässä tapahtumassa oli Timo Tuomainen Hyvinkään
Ladusta.
OMA TOIMINTA
Latu-Miilun ulkoilumaja
Kanttiinin myyntitoiminta käynnistyi 17. tammikuuta, kun kaupungin latukone kiersi
edellisenä päivänä Usmin lenkin. Koronarajoitusten vuoksi rajoitettiin sisätilassa
olevin henkilöiden määrää majalla 10 henkilöön 17.01.–24.02. välisenä aikana. 25.02.
alkaen rajoitus oli 6 henkilöä. Asiakkaita majan kanttiinissa kävi hyvän lumitilanteen
ansiosta kuitenkin runsaasti. Toimintakauden aikana kävijöiden kokonaismäärä
ulkoilumajalla oli 1213 henkilöä.
Polttopuita hankittiin Usmintien varresta kaatamalla kaupungin maalta leppiä.
Kaupungilta puuta saatiin myös Noposta. Puiden pätkiminen, pilkkominen ja liiteriin
saattaminen vaati talkoovoimaa useana kesäpäivänä.
Majan kaivon kunnostustyö kesäkuussa tilattiin HRV-palvelut nimiseltä yritykseltä.
Kaivo tyhjennettiin ja desinfioitiin. Pohjahiekka uusittiin ja kalkittiin. Kaivoon
asennettiin myös uusi korokerengas ja rengassaumat tiivistettiin. Puhdasta vettä on
siis saatavilla Usmin alueen ainoasta kaivosta.
Heinäkuussa hiottiin ja lakattiin majamme lattiat.
Lokakuun 9. päivänä talkoiltiin isommalla joukolla. Tuolloin haravointiin, siivottiin
paikkoja sekä levitetiin majan tontin poluille 5 kuutiota kivituhkaa.
Tuula Juhola ja Seija Vuori pesivät kaksistaan majan ikkunat 16. lokakuuta. Tuvan
etupuolen ränni uusittiin kokonaan kolmen miehen voimin 19.10.
Usmin yksityistien tiekunnan kokoukseen 21.7. osallistui Kalevi Kalliomäki. Usmintien
tiekunnan osakkaiden tieyksiköt määritellään uudelleen v. 2022.
Jäsentilaisuudet
Pikkujoulua vietettiin Latu-Miilussa 2.12. yhdessä Tunturikerho Kuokten kanssa.
Hiihto- ja lumikenkäily tapahtumat
Tapahtumia ei ollut koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.
Luontoretkiä ja -tapahtumia
#UlkonaKuinLumiukko toteutettiin etätapahtumana. Lumiukkoja rakentaneet saivat
palkinnoksi kaakaon ja pullan Latu-Miilun kanttiinissa, mikäli julkaisivat kuvan
lumiukostaan Hyvinkään Ladun fb-sivuilla. Muutama palkinto lunastettiin.
Toukokuussa Sydänyhdistyksen metsäkonsertissa Latu-Miilussa oli läsnä 30 henkilöä.
Melontaretkiä tehtiin kolme, osallistujamäärä oli 25.
Kesäkuussa Kiilopään retkiviikolle osallistui 17 henkilöä. Neljälle järjestetylle
maastopatikkaretkelle osallistui 41 henkilöä. Retkelle Porvooseen ja Askolan
hiidenkirnuille osallistui 8 henkilöä. Tiistain aamukävelyille ja Laurin kävelylenkeille
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osallistui yhteensä 63 reippailijaa. Suomen Luonnon päivän Nuku yö ulkona retkellä
Latu-Miilussa yöpyjiä teltoilla ja riippumatoissa oli 13. Petkelsuolle retkeiltiin 8
henkilön voimin 23. lokakuuta.
Pyöräily
Maantiepyöräretkiä tehtiin 3, joihin osallistui yhteensä 10 henkilöä.
Maastopyöräily
31 maastopyöräretkeen osallistui kaikkiaan 340 henkilöä. Maastopyöräretkiä
toteutettiin mm. Erkylän, Usmin ja Kaukasten sekä Herusten suunnalla.
Polkujuoksu
Kolmeentoista polkujuoksutapahtumaan osallistuneiden kokonaislukumäärä oli 160.
Polkujuoksulenkkejä juostiin mm. Tehtaansuolla, Sveitsissä sekä Usmin ja
lentokentän maastossa. Suomen Ladun polkujuoksun kiertuetapahtuma pidettiin
Hyvinkäällä, Kankurin kentällä ja Tehtaansuon maastossa 4. elokuuta.
Vuoden 2021 aikana Hyvinkään Ladun järjestämiin tapahtumien ja retkien
osallistuneiden lukumäärä oli yhteensä 1022 henkilöä.
SUOMI MELOO 2021
Tapahtuma oli peruutettu koronan vuoksi.
YHTEISTYÖ
Suomen Ladun valtakunnallinen yhteistyökumppani oli Marttaliitto. Hyvinkään Latu
toteutti kaksi sieniretkeä paikallisten Marttayhdistysten kanssa syyskuun alussa.
Teimme kertomusvuonna edelleen yhteistyötä myös Hyvinkään Sydänyhdistyksen
kanssa. Ulkoilumajallamme ovat vierailleet yhdistyksinä mm. Hyvinkään
Reumayhdistys ja Hyps Conkarit.
Hyvinkään Hiihtoseuran järjestämä perinteinen Hyvinkää Hiihto peruuntui
koronaepidemian vuoksi.
LOPUKSI
Hyvinkään Latu ry:n toimikausi 1.1.2021 – 31.12.2021 oli edellisvuoden tavoin
poikkeuksellinen edelleen jatkuneen koronaepidemian vuoksi. Ilonaiheina oli mm.
varsin runsasluminen talvi, jonka ansiosta talviulkoilua harrastavien ihmisten
lukumäärä vaikutti kasvaneen. Polkujuoksun ja maastopyöräilyn harrastajamäärät
kasvoivat edelleen. Toivomme hartaasti, jotta saisimme niistä, nuorekkaammista
ikäryhmistä henkilöitä osallistumaan myös yhdistystoimintamme pyörittämiseen.
Hyvinkäällä 7.2.2022
Hyvinkään Latu ry.
Hallitus

