LATU – MIILU / Ladun Maja
Usmintie 303 / Usmin reitti
Avoinna hiihtokaudella la – su , klo 10 – 15
hiihtolomaviikolla ( vko 8 ) joka päivä
Lumikenkiä vuokrattavissa, p. 0400379529
(aukioloaikana)

www.hyvinkaanlatu.sportti.info

www.suomenlatu.fi
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Latu-Miilu on Hyvinkään Ladun jäsenlehti, joka ilmestyy
kolme kertaa vuodessa. Toimittaja ja taittaja Lauri Huhti, jolle
voi lähettää kirjoituksia, kuvia ja juttuideoita os. Vaiveronkatu 19-21 c 22,
05900 HYVINKÄÄ, puh. 050-3065095, tai sähköpostilla os.
Lauri.Huhti@phnet.fi. Kirjoita A4-arkille 16 p. fontilla, otsikot 22 p.,
jutun enimmäispituus 5 liuskaa, kuvat sähköisessä muodossa.
Lehden seuraavan numeron aineisto 15.4.2013 mennessä.
Kuvia ja lisätietoja Hyvinkään Ladun toiminnasta
internet-osoitteissa www.hyvinkaanlatu.sportti.info.
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Talviterveiset…
Talvi pääsi yllättämään, marras - joulukuun vaihteessa lunta tuli
alas tuulen kanssa vähän enemmänkin. Maja ja sinne menevä
sähkölinja säästyivät tällä kertaa vahingoilta.
Syksy sujuikin sitten rauhallisemmin. Akumaja-viikollakin oli
hyvät kelit, rupesi vettä roiskimaan vasta kun ajelimme
Karigasniemeltä poispäin. Kuvia viikolta sekä muistakin
tapahtumista löytyy sivuiltamme hyvinkaanlatu.sportti.info.
Olemme myös avanneet Facebook-sivut.
Juhlatkin sitten pidettiin sään jälleen suosiessa. Edellisen yön
tuuli oli tosin hajottanut puihin virittämämme sadekatoksen,
mutta onneksi sitä tai muitakaan katoksia ei sitten tarvittu.
Järjestelyt ja tarjoilut sujuivat hienosti, meillähän on näistä jo
kokemusta. Soppa oli hyvää ja sitä oli riittävästi, loput laitettiin
pakastimeen talven kanttiinipäivystäjien evääksi.
Jos joku luuli kesällä saaneensa sateita, niin syksy se vasta
sateinen olikin. Miilunpatikka, vuoden viimeinen
”Elämyspassitapahtuma”, ja Isänpäivän patikka keräsivät
molemmat mukavasti osanottajia, myös lähiympäristöstä.
Järvenpään Latu oli jälleen hyvin edustettuna. Sateista johtuen
jouduimme muuttamaan molempien patikoiden reittiä maaston
liiallisesta märkyydestä johtuen. Metsähallituksen Usmin
luonnonhoitometsän alueella harjoittamat soiden
ennallistamistoimet jatkuvat. Runsaat sateet nostivat padotut
vedet ulkoilureiteille ja teille. Tulee väkisinkin mieleen, onko
asia ajateltu loppuun asti? Luonnonsuojelutoimet ja
ulkoilureittien käyttö törmäävät kuitenkin ikävällä tavalla.
Karhulampien ja Piilolammen pohjoispuolisen notkon reitit
tulevat jatkossakin keväisin ja syksyisin jäämään veden alle,
koska vesien poistumistiet on tukittu.

Syyskokouskin sujui rauhallisissa merkeissä, ilman
henkilövaihdoksia. Jäsenmaksuja korotimme Suomen Ladun
nostaman osuuden verran, joten oma osuutemme maksusta
säilyisi ennallaan. Ykkösjäsenen maksua pyöristimme
tasaluvuksi. Ihan vaan tiedoksi, jäsenmaksutulot ja kanttiinitulot
ovat meidän pääasiallisin tulolähteemme, suurin piirtein
puoliksi. Eli jos kanttiinitulot sääolosuhteiden tai henkilökunnan
vähyyden vuoksi pienenevät, täytyy jäsenmaksuja nostaa saman
verran, pahimmassa tapauksessa tuplata.
Lumen aikaisen tulon vuoksi on taas vakio-ongelma, pääseekö
majalle pikkujouluihin autolla vaiko ei. Talvi kuitenkin on
alkanut, vaikka maastoissa kosteikot ovat vielä sulia lumen alla.
Latu-Miilun kanttiinikin avautuu taas hiihtäjiä ja muita
ulkoilijoita varten entiseen malliin. Nettisivuillemme on
suunnitteilla kanttiinin varauslista, mistä näet vapaat vuorot,
myös majalla on lista entiseen malliin. Vuorojen varaukset
entiseen tapaan puhelimitse Liisalta.
Talvikalenteriin on taas kerätty tapahtumia, joihin voit
osallistua, jäsenetuna. Viimekevään Kiilopään hiihtoviikko
onnistui niin hyvin, että olemme varanneet tälle keväälle
samalta viikolta paikkoja. Ilmoitus löytyy lehdestä, huomioithan
ilmoittautumisen eräpäivän 15.1. Matkaan täytyy saada
vähintään 11 henkeä, jotta se toteutuu.
Joko olet käynyt hiihtämässä, vielä kerkiää.
Kelit vain paranee kevättä kohti!
t.kalevi
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Päivä Miilussa
Kello soi sunnuntaiaamuna seitsemältä. En ole tottunut heräämään
näin aikaisin, en koskaan sunnuntaisin, työelämän aikana tosin
arkisin aikaisemminkin. Teki mieli kääntää kylkeä, mutta muistin
lupaukseni ja nousin reippaasti aamutoimiin. Reilun tunnin päästä
harjasin jo lunta auton katolta ja koetin astella varovasti, ettei lunta
menisi monoihin.
Ajoin Hyyppärän pellolle parkkiin ja lähdin siitä umpeutuneita latuja
tunnustelleen hiihtämään kohti Latu-Miilua. Hitaastihan se kävi, kun
normaalin aamukankeuden lisäksi tuiskutti suoraan silmiin.
Helmikuun lopussa oli jo ihanan valoisaa ja pikkupakkanen oli juuri
sopiva talviliikuntaan. Kohta sillan ohitettuani huomasin, että joku on
hiihtänyt Paavolasta päin minulle latua auki ja matka alkoi
muutenkin metsän suojassa sujua hauskemmin. Kohta hiihteli
Jukka minua vastaan, hän oli käynyt avaamassa ladun kahvin
keittäjälle.
Perillä laitoin vedet kiehumaan, avasin ikkunaluukut, vein viirin
salkoon ja sytyttelin takkaan tulet. Kaikki sujui mukavasti, kun
keittiössä oli näkyvällä paikalla selkeät ohjeet. Tarvittavat avaimet oli
hyvin merkitty ja siististi järjestyksessä. Pienessä keittiössä vallitsi
hyvä järjestys. Työvälineet ja tykötarpeet löytyivät helposti.
Tammikuussa maja oli kovin kylmä ja siksi olin varannut
ylimääräisiä vaatteita mukaani, mutta niitä ei tarvittu. Nyt tarkeni
hyvin. Silloin minulla oli ollut käsineet kädessä sisälläkin, olin
ottanut sitä varten ohuehkot sormikkaat mukaani.
Ennen kymmentä tulivatkin jo ensimmäiset hiihtäjät kahville, joka oli
valmiina. Ensimmäinen tunti oli rauhallinen, mutta puolta päivää
lähestyttäessä alkoi majan ovi käydä jatkuvasti ja ehtiköhän aina
kiinnikään tulijoiden välillä. Liisa oli huomaamattani siinä vilinässä
tullut keittiöön apua tarjoamaan ja ryhtyi tottuneesti toimeen.
Puolisentoista tuntia siinä hujahti meiltä huomaamatta
taukoamattomassa kahvin, mehun ja pullan myynnissä, mutta
stressistä ei ollut tietoakaan. Mirja poikkesi hiihtomatkallaan Miiluun,
nautti ensin mehunsa, mutta lähti sitten hakemaan vettä kaivosta
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ennen kuin jatkoi latuaan.
Nyt alkoi jo kävijöiden määrä vähetä niin, että ehdin haukata
muutaman suullisen voileivistäni mehun myynnin lomassa.
Loppupuolella aukioloaikaa tuli Lauri, tyhjensi roskikset ja varmisti
veden riittävyyden ja lähtiessään sulki hankalamman ikkunaluukun.
En ollut koskaan ollut näin vilkkaana päivänä kahvilan pitäjänä. En
osannut arvata nytkään kävijöiden määrää. Latulaiset tarttuivat
työhön auttaen minua kiireisimmät tunnit. Ilman tätä olisi jono
ylettynyt varmaan lipputangolle asti.
Viimeiset asiakkaat tulivat kolmen jälkeen ja saivat vielä juotavaa.
Yksi vieras pyysi kertomaan, että hän toivoisi majan aukioloaikoja
jatkettavan iltapäivällä pitempään. Toinen olisi halunnut
seuraavallekin viikolle aukioloa arkipäivinä. Kolmannen mielestä
tammikuussa ei tarvitsi olla pitkään auki, mutta keväthangilla olisi
mukava poiketa majalle illansuussakin.
Laitoin paikat kuntoon ja varmistin listasta, että kaikki työt tuli
tehdyksi. Lukitsin oven ja lähdin hiihtämään kotia kohti toista reittiä
kuin tullessani. Suksi sujahteli ihan mukavasti ja päivä oli vielä
korkealla.
Tyytyväisenä istahdin TV:n eteen ja ajattelin monia tapaamiani
hiihtäjiä ja iloitsin siitä, että meillä on Hyvinkäällä useitakin majoja,
joissa on mukava poiketa ulkoilun lomassa. Tunsin olleeni
tarpeellinen ja minulle on tarpeen tuntea niin. Olin vilkaissut
vuorolistaa seinällä ja huomannut, että siinä oli vain muutamia
nimiä, joista jotkut esiintyivät useita kertoja.
Kristiina Leipälä
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HEI LATULAINEN !
Tule nauttimaan LATU-MIILUN talvisesta tunnelmasta
hoitamalla kanttiinipäivystystä yksin tai jonkun seurassa.
Varaa vuoro - valinnanvaraa on!
LATU-MIILU on auki hiihtokaudella lauantaisin
ja sunnuntaisin klo 10-15 sekä hiihtolomaviikolla 8/2013
joka päivä klo 10-15.
Kanttiinissa myydään kahvia, pullaa, mehua, limua ja
makeisia. Sieltä saa myös Hyvinkään Ladun tuotteita ja
Tiikerinlenkin kortteja. Eväsmakkaroitaan hiihtäjät
voivat paistaa laavulla.
Hiihtokauden jälkeen arvotaan jokaisen kanttiinissa
päivystäneen kesken 70 €:n lahjakortti. Jokaisesta
päivystyksestä saat yhden voittomahdollisuuden.
Kanttiinin vuorolistaa ylläpitää Liisa Seppo,
p. 040-773 5468. Tiedusteluja voi osoittaa myös
Kalevi Kalliomäelle p. 0400-138 159.
Tarvitsemme myös sellaisia henkilöitä, joille voi
tarvittaessa soittaa ja kysyä vuorolle lyhyemmälläkin
varoitusajalla.
Ei muuta kuin varaus vetämään!
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TALVIKALENTERI
Tammi-huhtikuu 2013
Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille hiihtoretkille ja
muihin tapahtumiin!
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille, riippumatta jäsenyydestä, ja useimmiten
maksuttomia. Oheisessa kalenterissa on myös joitakin muiden yhteisöjen
järjestämiä tapahtumia.
Tapahtumien vetäjien puhelinnumerot löytyvät tapahtumatiedoista.
Soittele, kun haluat lisätietoa! Vetäjä saattaa sairastumisesta tai muusta
syystä vaihtua, tai retkeen voi tulla muita muutoksia esim. lumitilanteesta
johtuen. AAMUPOSTIN yhdistykset -palsta torstaisin tai
VIIKKOUUTISTEN yhdistykset-palsta keskiviikkoisin kertoo
ajankohtaisen tilanteen. Myös Hyvinkään Ladun nettisivuilta,
hyvinkaanlatu.sportti.info, voit tarkistaa tapahtuman viimeisimmät
tiedot.
Sukkulahiihto tarkoittaa sitä, että useimmiten lähdetään Hyyppärän
infotaulun parkkipaikalta kulloinkin sovittavaan suuntaan 2-3 tunnin
hiihtoretkelle lähimaastoon. Eväät mukaan, matkalla joskus nuotiotauko.
Latu-Miilun majalla kanttiini auki, mikäli siellä poiketaan. Kysy
tarkemmin retken vetäjältä.
Talvikalenterissa on myös merkintä retken vaativuudesta. Helppotasoisen
retken symboli on ympyrä neliön sisällä. Keskitasoinen retki on taas
merkitty neliöllä ja kolmio kertoo retken vaativan jo hyvää kuntoa.

Helppo

Keskivaativa

Kuntoa kysyvä
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TAMMIKUU
La 5.1.

IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja
vanhainkotien asukkaita klo 10.00. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p. 050-5822460.
Su 6.1. SUKKULALENKKI hiihtäen tai kävellen. Lähtö klo 12.00
Hyyppäräntien P-paikan opastaululta. Soveltuu myös Ikinivelpiiriläisille. Tiedustelut Reijo Huuskonen, p. 044-9909907.
Su 13.1. SUKKULAHIIHTO Hyyppäräntien P-paikan opastaululta
klo 12.00. Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085.
Su 20.1. SUKKULAHIIHTO Hyyppäräntien P-paikan opastaululta
klo 12.00. Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.
La 26.1. KUUTAMOHIIHTO Sveitsin uimalan mäen alta, tenniskentän
kulmalta klo 17.00. Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095.
Su 27.1. LATURETKI RIIHIMÄELLE, Kiistaveikkojen majalle
Suonummella. Matka 30 km, kesto n. 6 tuntia, siis kuntoa
kysyvä. Lähtö Sveitsin hiihtokeskuksen (Pujottelutie) yläparkkipaikalta klo 9.30. Erkylän majalta voi myös liittyä mukaan
klo 10.30. Hiihdämme opastettuna ryhmänä retkivauhtia, evästä
ja juotavaa mukaan. Poikkeamme matkan varrelle osuville
3 hiihtomajalle. Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095.
Hyvä Lukija
Oletko tallettanut vanhoja Latu-Miilun vuosikertoja ja oletko valmis
luopumaan niistä? Otan mielelläni vastaan lahjoituksia sellaisista lehdistä,
joissa on kirjoituksiani. Niitä on julkaistu Latu-Miilussa vuosina 19972010 joko nimimerkillä Aina Menossa tai omalla nimelläni. Erityisesti
lehti 2/03 kiinnostaa, koska siinä on juttu lapsenlapsistani.
Minulla on yksi lehti, mutta haluaisin jättää muiston kummallekin.
Kristiina Leipälä
044-0408464
k.leipala@gmail.com
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HELMIKUU
Su 3.2.

SUKKULAHIIHTO Hyyppäräntien P-paikan opastaululta
klo 10.00. Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.

La 9.2.

Uudenmaan latualueen ELÄMYSPASSITAPAHTUMA
lumikenkäillään Vuosaaren täyttömäellä Tunturikerho Kavtsin
johdolla. Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.
IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja
vanhainkotien asukkaita klo 10.00. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p. 050-5822460.
XVI HYVINKÄÄ HIIHTO, Hyvinkään Hiihtoseuran
50 v. juhlakilpailu. Latu-Miilussa jälleen huoltopiste,
joten talkooapuasi kaivataan.
Ilmoittautumiset Heikki Sanna, p. 0400-842284.
MUUMIEN HIIHTOKOULU Lehtolan majalla klo 12.30.
Kesto 2 tuntia. Koulu jatkuu 17.2., 23.2. ja 24.2. Mukaan
otetaan 5 – 7 vuotiaita hiihto-oppilaita. Osanottomaksu.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Seija Vuori, p. 040-5677086.
HYVINKÄÄN YMPÄRIHIIHTO lähtö klo 9.00 ABC-Aseman
pihalta. Matka n. 30 km, kesto 6 – 7 tuntia. Tauot hiihtomajoilla,
eväät, juotavaa ja pikkurahaa mukaan.
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095.
KUUTAMOHIIHTO Sveitsin uimalan mäen alta, tenniskentän
kulmalta klo 18.30. Tiedustelut Timo Tuomainen,
p. 040-5677085.

La 9.2.
Su 10.2.

La 16.2.

Su 17.2.

Ma 25.2.
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MAALISKUU
La 2.3.
Su 3.3.

Su 3.3.
Ma 4.3.
Su 10.3.
Ke 13.3.
Su 17.3.
Su 24.3.
Ke 27.3.

IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja
vanhainkotien asukkaita klo 10.00. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p. 050-5822460.
LUMIKENKÄRETKI Sonninmäellä. Lähtö Puolimatkan koulun
kentän reunasta klo 12.00. Makkaranpaistoa, termos mukaan.
Tiedustelut ja lumikenkien varaukset, Timo Tuomainen,
p. 040-5677085.
IKINIVEL lumikenkäretki Sonninmäellä. Lähtö Puolimatkan
koulun kentän reunasta klo 12.00. Makkarat ja termos mukaan.
Tiedustelut ja varaukset Tarja Tauriainen, p. 040-5480502.
KEVÄTKOKOUS Sveitsin majalla (Härkävehmaankatu 8)
klo 18.30. Toimintakertomus ja tilinpäätös kahvitarjoilun kera.
Tule mukaan päättämään Hyvinkään Ladun asioista.
UMPIHANKIHIIHTO Hyyppäräntien P-paikan opastaululta
klo 9.00. Osa matkasta hiihdetään umpihangessa.
Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p 0400-138159.
IKINIVEL lumikenkäkävely Sveitsin maastossa. Lähtö
klo 17.00 Uimalan parkkipaikalta, Teerimäenkatu 6.
Ennakkoilmoittautumiset Tarja Tauriainen, p. 040-5480502.
LUMIKENKÄRETKI Aleksis Kivenkadun P-paikalta klo 10.00.
Tiedustelut ja lumikenkien varaukset Timo Tuomainen,
p. 040-5677085.
LUMIKENKÄRETKI Aleksis Kivenkadun P-paikalta klo 10.00.
Tiedustelut ja lumikenkien varaukset Kalevi Kalliomäki,
p. 0400-138159.
IKINIVEL lumikenkäkävely Sveitsin maastossa. Lähtö
klo 17.00 Uimalan parkkipaikalta, Teerimäenkatu 6.
Ennakkoilmoittautumiset Tarja Tauriainen, p. 040-5480502.
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HUHTIKUU
Ma 1.4.

La 6.4.
Su 14.4.
La 20.4.
Ke 24.4.
Su 28.4.

APRILLIPÄIVÄN liikunnallinen YLLÄTYSTAPAHTUMA.
Katso tapahtuman tiedot 31.3. yhdistyksen nettisivuilta,
www.hyvinkaanlatu.sportti.info, tai soita Kalevi Kalliomäki,
p. 0400-138159.
IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja
vanhainkotien asukkaita klo 10.00. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p. 050-5822460.
KUMIKENKÄILY Aleksis Kivenkadun P-paikalta klo 12.00.
Kimppakyydein, saapasvarustus. Tiedustelut Reijo Huuskonen,
p. 044-9909907.
IKINIVEL retki Nukarinkoskelle, kimppakyydein klo 12.00.
Ilmoittautuessasi saat tiedon lähtöpaikasta.
Tarja Tauriainen, p. 040-5480502.
TIIKERINLENKIN päätöstilaisuus Sveitsin majalla klo 18.30.
Tilaisuudessa arvotaan TL-lahjakortin voittaja. Kahvitarjoilu.
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095.
MELONTAKAUDEN AVAUS sovittavaan suuntaan. Lähtö
Nummenkärjentie 2 klo 9.00 mahdollisesti omin kuljetuksin.
Osanottomaksu. Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095.

ENNAKKOINFO
Hyvinkään ladun SUOMI MELOO-JOUKKUE valmistautuu jälleen
kesäkuun melontaviikkoon. Tällä kertaa melomme Lapin maisemissa alas
Kemijokea. Starttaamme Kemihaarasta 9.6. ja saavumme Tornioon 14.6.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Lauri Huhti, p. 050-3065095,
lauri.huhti@phnet.fi.
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Hyvinkään Latu ry

KOKOUSKUTSU
Kevätkokous
Latu-Miilu lehti 1/2013

Sääntömääräinen kevätkokous
Aika:
4.3.2013, klo 18.30
Paikka: Sveitsin maja, Härkävehmaankatu 8, Hyvinkää
Käsitellään sääntöjen 7 §:n mukaiset asiat: toimintakertomus v. 2012
ja tilinpäätös v. 2012. Muista yhdistyskokouksessa käsiteltävistä
asioista on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kaksi
(2) viikkoa ennen kokousta.
Esityslista
1 §

Kokouksen avaus

2 §

Kokousvirkailijoiden valinta
a. Kokouksen puheenjohtajan valinta
b. Kokouksen sihteerin valinta
c. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2)
d. Ääntenlaskijoiden valinta (2)

3 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 §

Toimintakertomus v. 2012 toiminnasta

5 §

Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto v. 2012

6 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

7 §

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja
muille tilivelvollisille

8 §

Muut kokoukselle esitetyt asiat

9 §

Kokouksen päättäminen
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Hyvinkään Ladun järjestämä

Lehtolan majalla
5-7 vuotiaille
16., 17., 23 ja 24 päivä helmikuuta 2013 klo 12.30 –
14.30
ryhmän koko 15 lasta
Monipuolista liikunnan riemua suksislla. Leikin kautta
opitaan suksein hallintaa, tasaisella hiihtämistä, nousuja
ja laskuja sekä kaatumista ja ylösnousemista.
Osallistumismaksu 10 €, sisältää todistuksen,
muistamisen ja mehun pullan kera tauolla.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Seija Vuori

ETSIMME JOUKKOOMME UUSIA, INNOKKAITA
MUUMIEN HIIHTOKOULUN OHJAAJIA
mahdollisuus myös ohjaajakoulutukseen
MUUMIEN HIIHTOKOULUN OHJAAJAKOULUTUS (15 h)
2. – 3.2.2013 Helsinki
Maunulan majalla
Lisätietoja antaa Seija Vuori,
puh. 040 5677086 tai seija.vuori2@pp.inet.fi
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TIIKERIN LENKKI: kausi 2012-2013
Kävely ja sauvakävely koko kauden 1.5. – 31.3.
punaiset laatikot
Pyöräily touko-elokuussa 1.5. – 31.8.: vihreät laatikot
Hiihto hiihtokauden puitteissa: punaiset laatikot
Suorituskortteja (10 senttiä/kpl) myyvät paikalliset R-kioskit
ja monet yksityiset kioskit. Kortteja saa jättää laatikoihin yhden
suorituksen verran vuorokaudessa.
Kauden jälkeen seuraa palkintoarvonta. Pääpalkinnon arvo riippuu
suoritusten määrästä (määrä x kortin hinta); se on lahjakortti
Suomen Ladun matkakohteeseen.
Tiedustelut Martti Hovi, 044 561 8321, Lauri Huhti 050 3065095,
Kalevi Kalliomäki 0400 138159

17

Kiusanhenki
– Käänny kotiisi siitä!
– Khä, khä!
– Olet jo tullut niin kauas, että kohta et osaa takaisin.
– Khä, khä, khä!
Nainen huitaisi suksisauvalla kaaren taakseen ilmaan. Retkitoverille,
joka hiihtää rahisutteli edellä, ei voinut kertoa, että tässä karkotettiin
pannahisia, ei ainakaan ennen kuin illalla, kun oltaisiin Sarviojan
autiotuvalla aterioitu ja valmistauduttaisiin yön viettoon.
Hän joutui huutamaan miestä avuksi kun vaijeriside aukesi itsestään,
suksi lähti karkuun, jalka upposi reittä myöten kinokseen ja ahkion paino
veti hänet selälleen hankeen. Mikä sen siteenkin avasi niin vaikealla
hetkellä?
Siinä pysähdyksissä he huomasivat, että kala oli poissa. Päivämatkan
puolivälin vaiheilla he olivat seisahtuneet pienelle järvelle pilkkiongelle ja
saaneet saaliiksi isohkon ahvenen. Nainen oli pistänyt sen muovipussiin ja
pujottanut oman ahkionsa takanarun alle. He olivat mielissään yhdestäkin
kalasta sillä se toisi vaihtelua retkiruokaan. Ei kannattanut lähteä etsimään
ahventa, koska se oli lumivalkoisessa muovikassissa ja matkaa oli tehty
pitkästi. Kalasta saisivat kettu tai korpit syötävää.
Ahkio oli kaatunut monta kertaa alarinteessä puita väistellessä. Jos
kuorma meni ylösalaisin, vetovyö piti irrottaa ja hiihtää ahkion vierelle
kääntämään se oikein päin ja palata kiinnittämään valjaat lanteille. Aikaa
tuhraantui. Lisäksi lunta oli paikoin liian vähän. He olivat joutuneet
kantamaan kulkuvälineensä yli kivien ja varpujen eräällä laella, missä
pulmuset ilmassa löivät leikkiä. Lumisten paikkojen etsiskelyn takia
suunnistaminen kävi hankalaksi.
Hiihtää rahjustaessaan nainen pohti olisiko päivä sujunut paremmin jos
he olisivat kulkeneet Paratiisikurun kautta tämän reitin sijasta. Kaikki oli
nimittäin alkanut Pirunportilta. He olivat suorittaneet uuvuttavan nousun
Ukselmapäälle, pitäneet vain parin suklaapalan mittaisen maisemien
ihailutauon ja ei kun sisään laveasta portista. Se imaisi heidät kahden
jyrkänteen muodostamaan kouruun. He lähtivät laskuun ja millaiseen!
Pitkät, pitkät matkat loivaa alamäkeä, joskus vain tarvitsi ohjata kattilan
pohjan reunalle, ettei vauhti käynyt hallitsemattomaksi. He etenivät kuin
aaltomainen värikäs nauha, joka kiemurteli alaspäin ahkioiden seuratessa
oivallisesti loivissa kaarteissa.
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Vastoinkäymiset alkoivat vasta kun he tulivat uunista ulos kuruun
koivujen sekaan. Eräänkin kerran ohut oksansiima löi naista piiskan lailla
silmään.
Lapin kansan haltiatko, staalot, kortot ja mitä heitä olikaan, häiritsivät
kulkijoita? Lapin ihmiset pyysivät seidoilta, että välttyisivät näiden
konnankoukuilta. Toisaalta jos kerran pääjehu itse vartioi Pirunportilla,
eikö hän ollut lähettänyt pientä alaistaan saattamaan matkalaisia?
Mieleen tuli taas kuinka he riemumielin olivat lasketelleet alas ja ulos
portista, maisemia ihaillen viilettäneet peräkkäin tunturin syrjää alas
ilmavirran suhistessa korvissa.
Ettei vain juuri silloin selän takana ahkiossa karvainen pikku Kehno
heitellyt kalakassia ilmaan ja hihkunut:
– Jihuu, jihuu!
Liisa Lehto

Hyvinkään Latu ry

Kunniajäsenet

Jäsenmaksut
Jäseniä
kpl
4

Maksu SL
eur
0
0

HL
0

Tulo
eur
0

1 jäsen

279

22

14,5

7,5

2092,5

Rinnakkaisjäsen
(+ toinen yhdistys)

17

13

8

5

85

Perheenjäsenmaksu

121

35

22

13

1573

1

10

8

2

2

Nuorisojäsen
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JOHTOKUNTA v. 2013
Kalevi Kalliomäki Nummenkärjentie 2, 05830 Hyvinkää
puheenjohtaja
puh. 0400-138159,kalevi.kalliomaki@pp.inet.fi
Heikki Sanna
Martinkatu 12 C 21, 05800 Hyvinkää
varapuheenjohtaja puh. 0400-842284,heikki.sanna@pp.inet.fi
Seija Vuori
sihteeri

Kirjavantolpankatu 2 A 6, 05830 Hyvinkää
puh. 040-5677086, seija.vuori2@pp.inet.fi

Jukka Eloranta

Väinölänkatu 14-22 J, 05880 Hyvinkää
puh. 050-0504124, jukka.eloranta1@gmail.com

Reijo Huuskonen Kansankatu 29 B, 05900 Hyvinkää
puh. 044-990 9907, huuskonenreijo12@gmail.com
Lauri Huhti
tiedottaja

Vaiveronkatu 19-21 C 22, 05900 Hyvinkää
puh. 050-3065095, 010 5202533, lauri.huhti@phnet.fi

Pentti Leppiaho

Helenenkatu 9 B 23, 05800 Hyvinkää
puh. 040-8327681, penttileppiaho@gmail.com

Kaarina Moisio

Pohjoinen Puistokatu 6 A 9, 05800 Hyvinkää
puh. 050-5822460, kaarina.moisio@gmail.com

Timo Tuomainen Kirjavantolpankatu 2 A 6, 05830 Hyvinkää
kotisivut
040-5677085, timo.tuomainen@pp1.inet.fi
Liisa Vuorio

Pikkukalliontie 1, 05620 Hyvinkää
puh. 040-7253276, mlvuorio@gmail.com
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Varajäsenet:
Merja Lastuvuori Kainonkuja 3 A 1, 05840 Hyvinkää
puh. 040-5877461 , merja.lastuvuori@pp.inet.fi
Liisa Seppo

Jukolankatu 2 A, 05830 Hyvinkää
puh. 416508/ 040-7735468, lissu.seppo@gmail.com

Jäsenkirjuri:
Päivi Vuori

Oravalankatu 8, 05820 Hyvinkää
puh. 0400-677063, taikakeiju@gmail.com

Rahastonhoitaja:
Raija Koskinen

raija.koskinen@oikeus.fi

TOIMIKUNNAT v. 2013
Pelastus- ja etsintäpalvelutoimikunta: kokoonkutsuja Heikki
Sanna.
Jäsenet: Satu Hongell, Kalevi Kalliomäki, Raija Koskinen, Timo
Tuomainen ja Päivi Vuori.
Retkitoimikunta: kokoonkutsuja Kalevi Kalliomäki.
Jäsenet: Lauri Huhti, Reijo Huuskonen, Tarja Kantojärvi, Kaarina
Moisio, Timo Tuomainen ja Seija Vuori.
Vanhusten ulkoiluttaminen, Kaarina Moisio
Ikinivel-ryhmä, Tarja Kantojärvi
Tiikerinlenkkitoimikunta: kokoonkutsuja Martti Hovi.
Jäsenet: Kalevi Kalliomäki, Merja Lastuvuori, Pauli Partanen, Liisa
Seppo ja kortistonhoitaja Lauri Huhti
Majatoimikunta: kokoonkutsuja Liisa Seppo.
Jäsenet: Jukka Eloranta, Pirjo Heino, Heikki Moisio, Kaarina
Moisio.

Hyvinkään Latu ry.
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________________________________________________________________________________
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013
Hyvinkään Latu ry pyrkii toiminnassaan toteuttamaan Suomen Ladun teemaa vuodelle 2013 YHDESSÄ ja
järjestämään kiinnostavia ulkoilu- ja liikuntatapahtumia
Toiminta yleisölle
- Opastetut hiihto-, lumikenkä-, patikka-, sauvakävely-, melonta ja pyöräilyretket sekä viikonloppuretket
ja vaellukset jäsenille ja yleisölle
Suomi Meloo tapahtuma 2013
- Ikinivel tapahtumat
- Ikiliikkuja ulkoilutustapahtumat
Oma Tiikerinlenkki kampanja jäsenistölle ja muille Tiikerinlenkistä kiinnostuneille:
Tiikerinlenkkilaatikot ovat:
1. Kytäjä, Arolampi, Erkylän linkkitorni, Ylentola, Jokela - Huikko, Noppo ja Kaukas
x 01.05. – 31.08. pyöräily (vihreä laatikko)
2. Latu-Miilu, Erkylän maja, Nikinharju, Vaivero, Sveitsin pururata, Hakalanmäki, Ahdenkallio, Kaukas
ja Lehtolan maja
x 01.05. – 31.03. hiihto (oranssi laatikko)
01.05.-31.03. Kävely ja sauvakävely (oranssi laatikko)
Huhtikuussa arvotaan sääntöjen mukaisesti lahjakortti osallistujien kesken.
Sisäinen toiminta:
- Majan kunnossapito
- Kanttiinitoiminta majalla
- Latuillat
- Jäsenistön virkistysretket
- Julkaistaan Latu-Miilu tiedotuslehteä
- Välinevuokraus
- Koulutus
Yhteistoiminta keskusjärjestön kanssa:
- osallistumme leiripäiville, vuosikokouksiin ja neuvottelupäiville
- osallistumme teema-kampanjoihin
- osallistumme Uudenmaan latualueen toimintaan
- osallistumme Suomen Ladun koulutustoimintaan
Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa:
- osallistumme paikkakunnalla järjestettäviin hiihto- ja muihin tapahtumiin pitämällä kanttiinia ja muuta
huoltopistettä
- yhteistoimintaa muiden paikallisten seurojen kanssa
- osallistumme Pelastuspalvelu-toimintaan, Hyvinkään paikallisosasto
Yhteistoiminta kaupungin kanssa:
- osallistumme KKI-tapahtumiin
- olemme mukana tarjoamassa VIHERNAUHA-palveluja, retkiopaspalveluja viikonloppuisin.
- osallistumaan / järjestämään KKI-tapahtumia

18.12.2012 SV

22

HIIHTOVIIKKO KIILOPÄÄLLÄ
13.4. – 20.4.2013 (la-la) 7 vrk
Majoitus Kiilopäällä, hinnat Hyvinkään Ladun jäsenille:
Hotelli Niilanpää
Hirsimökissä
Hotelli Niilanpää

398 €/hlö/7 vrk, jaetussa 2 hengen huoneissa
580 €/hlö/7 vrk, yhden hengen huoneessa
270 €/hlö/7 vrk, lisävuoteessa 2 hengen huoneessa
410 €/hlö/7 vrk, 3 – 4 henkilöä
313 €/hlö/5 vrk, jaetussa kahden hengen huoneessa
460 €/hlö/5 vrk, yhden hengen huoneessa

Latuyhdistykseen kuulumattomalta peritään 25 €:n lisämaksu.
Hintaan sisältyy majoitus, liinavaatteet, pyyhkeet, aamiainen ja päivällinen.
Osallistujilla on mahdollisuus osallistua eritasoisiin opastettuihin hiihto- ja
lumikenkäretkiin. Matkan jokainen varaa ja maksaa itse.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.1.2013 mennessä Seija Vuorelle sähköpostilla
seija.vuori2@pp.inet.fi tai puh. 040 5677 086.
Varaus- ja peruutusehdot: Varauksen vahvistuttua, astuvat voimaan seuraavat
peruutusehdot: 15-31 päivää ennen lähtöä peruutuksesta peritään 50 %/henkilö.
Jos peruutus tulee 0-14 päivää ennen lähtöä, veloitetaan peruutuskuluina koko
matkan hinta/peruutettu henkilö. Huomio matkavakuutus. Ladun jäsenet (alle 75 v) on
vakuutettu tapaturmien osalta.
Osallistumismaksut tulee suorittaa 10.3.2013 mennessä Hyvinkään Ladun tilille,
tilinumero on Nordea FI97 1029 3006 1042 35 , BIC NDEAFIHH

