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Latu-Miilu on Hyvinkään Ladun jäsenlehti, joka ilmestyy kolme kertaa
vuodessa. Toimittajana on Lauri Huhti, jolle voi lähettää kirjoituksia,
kuvia ja juttuideoita osoitteella Vaiveronkatu 19-21 c 22,
05900 HYVINKÄÄ, p. 0503065095, lauri.huhti@phnet.fi. Kirjoita jutut
A 4-paperille 16 p. fontilla, otsikot 22 p., jutun enimmäispituus 5 liuskaa,
kuvat mieluiten sähköisessä muodossa. Seuraavan lehden aineisto
10.12.2012 mennessä.
Käy katselemassa latuinfoa myös Hyvinkään Ladun nettiosoitteessa
www.hyvinkaanlatu.sportti.info.
Ilmoitushinnat ¼ sivua 20 €, ½ sivua 35 €, 1 sivu 50 € ja takakansi 65 e.
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Syksyä Latulaiset……
Syksy tekee tuloaan ainakin kalenterin mukaan. Uutisista saimme kesällä
tietoa runsaista sateista, ukkosmyrskyistä ja tulvista. Ei osunut ainakaan
minun kohdalleni, kuivana on pysytty vaikka on tullut liikuttua eri puolilla
Suomea. Mitä nyt Kelveneellä hieman jyrisi. Kesän liikuntatapahtumatkin
toteutuivat pääsääntöisesti hyvissä keleissä, pyöräilyt, melonnat,
ym. tapahtumat. Syksynkin latukalenteri alkaa näillä tutuilla tapahtumilla,
mutta jatkuu sitten keliodotusten mukaan kohti talvea.
Eivät tulleet lumet hiihdettyä loppuun kevään Kiilopään hiihtoviikolla,
vaikka niin lupailinkin. Sinne sitä itseään jäi runsain mitoin vielä
toukokuullekin. Hiihtoviikollemme (vk 16) osallistui nimensä mukaisesti
16 nautiskelijaa ”talven jatkoille”. Pääosassa oli tietenkin ”pikkuneiti”
Olga, jolta sujui tyylikkäästi hiihdot, lumikenkäilyt, Kiilopään huiputus,
lettukestit ym., ym., kuten meiltä muiltakin. Jos et ole vielä nähnyt niin
poikkeapa sivuillamme ja katso hieno kuvakertomus hiihtoviikosta.
Sivuilla luonnollisesti kuvia myös muista tapahtumistamme,
hyvinkaanlatu.sportti.info.
Itse kerkesin lumilta suoraan melontakautemme avaustapahtumaan
29.4., Puujoki / Mommilanjärvi, suoraan talvesta kesään. Melontoja on
ollut muutamia, ja osallistujiakin Suomi Meloo tapahtuman lisäksi.
Uusi kanoottimme Bell Alaskan’kin pääsi vesille kesäkuun alussa.
Bell’in liivit herättivät hieman huomiota Suomi Meloossa, meillä kun on
tapana merkitä uusiin liiveihin ja meloihin nimi ja hankintavuosi tussilla.
Bell’in liiveissä lukee ”HyLatu Alaskan 2012”, jolloin joku luki
HyLatu Alaskaan 2012. Sinne emme ole ainakaan tänä vuonna menossa.
Sen sijaan lähdemme Akumajalle elokuun viimeisellä viikolla, 11 hengen
porukalla, ottamaan syksyä vastaan ja nauttimaan hieman pidempään
valoisan ajan pituudesta. Latu-Miilu lehti on painossa Akumaja-viikon
aikana ja tulee jakoon syyskuun alusta. Nettisivuillamme näet varmaan jo
silloin tuoreet kuvakoosteet viikolta. Keväällä talkoilimme Latu-Miilussa
8 hengen voimin, saimme urakoitua puut poikki ja pinoon, liiteriinkin
osan talven uunipuiksi, sekä majan siistiksi talven käytön jälkeen.
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Syksyn talkoot ovatkin jo normaalia aikaisemmin, siivoamme ja
valmistelemme pihaa, ympäristöä ja majaa syksyn päätapahtumaamme
varten. Kuten muistanet kerroin Latu-Miilussa 1/12 viettävämme
juhlavuotta, ne juhlat ovat nyt käsillä. Virallinen perustamispäivä on
13.10., mutta juhlia vietämme viikkoa aikaisemmin ennakoiduista
tapahtumista johtuen. Tervetuloa Latu-Miiluun la 6.10. yhdessä juhlimaan
yhdistyksemme 60-vuotista taivalta ja samalla Latu-Miilun majan
35-vuotista toimintaa. Tästä lehdestä löydät ilmoituksen tapahtumasta,
siinä pyydetään myös ennakkoilmoittautumista. Päätäthän ajoissa
osallistumisesi, tarjoilut mitoitetaan ilmoittautumisten mukaan.
Tervetuloa viettämään yhteistä iltapäivää rennossa seurassa,
ulkoiluasussa, ulkoilupaikalle!
60 v on jo ihmiselle vaihe, jolloin osa siirtyy eläkkeelle työelämästä ja
meno muutenkin rauhoittuu. Toki on niitä ”ikinuoria”, jotka jaksavat
painaa niin töissään kuin vapaa-aikanakin. Se on kuitenkin merkkipaalu,
jolloin on jo lupa ”ottaa rennommin”. Yhdistystoiminnassa 60 v on myös
saavutus, ainakin se osoittaa että suoritettu toiminta on ollut yhdistyksen
jäsenten mukaista toimintaa. Yhdistys ei kuitenkaan voi iästään huolimatta
”heittäytyä vapaalle”, vaan sen on jatkettava alkamallaan uralla jatkuvasti,
pysyttävä ajanhermolla, löydettävä uusia toimijoita ja toimintamuotoja
jatkaakseen toimintaansa.
Mitä sitten on yhdistystoiminta? Yhdistysrekisterin mukaan :
”yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä toimintaa yhteisten
aatteiden / harrastusten hyväksi”. Tervetuloa mukaan harjoittamaan tätä
yhdistystoimintaa, yhdistys olemme ME kaikki yhdessä.
t. kalevi
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TIIKERIN LENKKI – ulkoilu elämäntavaksi

Hyvinkään Ladun toimintaan on kuulunut jo lähes 50 vuoden ajan
Tiikerin Lenkki-kampanja, joka tähtää hyvinkääläisten omatoimisen
liikunnan lisäämiseen. Sen nimi juontaa yhdistyksemme
perustajapuheenjohtaja Eva Tigerstedtin lempinimestä ’Tiikeri’.
Tiikerin Lenkki-suoritukseksi käy noin tunnin mittainen kävely-,
sauvakävely-, pyöräily tai hiihtolenkki. Osanottokortit ovat painettu
paikallisen sanomalehden, Aamupostin tuella. Niitä voi ostaa paikallisista
kioskeista 10 sentin kappalehintaan. Kaupungin ulkoilu-reittien varrelle on
sijoitettu 8 kävely/hiihtolaatikkoa ja 7 pyöräilylaatikkoa korttien palautusta
varten. Laatikoiden sijainti löytyy kaupungin pyöräilykartoilta.
Kortteja hyväksytään yksi päivässä toukokuun alusta maaliskuun loppuun
kestävän kauden ajalta. Joka kymmenes kortti puolestaan osallistuu
huhtikuussa suorittavaan palkintoarvontaan. Järjestämme myös
Tiikerin Lenkki Tutuksi-tapahtumia, toukokuussa pyöräillen ja
loka-marraskuussa sauvakävellen. Kortin voi kirjoittaa myös
kaupungin ulkopuolella tehdyistä lenkeistä.
Tiikerin Lenkki-palkinto on matkalahjakortti Suomen Ladun kohteeseen.
Palkinnon arvo on kauden aikana jätettyjen korttien määrä kertaa kortin
ostohinta. Viime vuosina sauvakävely on noussut suosituimmaksi
liikuntamuodoksi kattaen lähes puolet arvontaan hyväksytyistä
Tiikerin Lenkki-kortteista. Loppuosa on jakautunut melko tasan
hiihdon, kävelyn ja pyöräilyn kesken. Innokkaimmat pudottavat kortin
lähes päivittäin. Tiikerin Lenkin tavoitteena onkin säännöllisen liikunnan
omaksuminen teemalla ’Ulkoilu elämäntavaksi’.
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SYYSKALENTERI
Tervetuloa HYVINKÄÄN LADUN järjestämille retkille ja tapahtumiin.
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, jäsenyydestä riippumatta, ja useimmiten
maksuttomia. Kalenterissa on myös joitakin muiden yhteisöjen
liikuntatapahtumia.
Tapahtumien vetäjät puhelinnumeroineen löytyvät kalenterin
tapahtumatiedoista. Soittele tarvitessasi lisätietoa. Aamupostin
Yhdistykset-palsta torstaisin sekä Viikkouutisten Yhdistykset-palsta
keskiviikkoisin kertovat ajankohtaisen tilanteen. Nettisivuiltamme,
www.hyvinkaanlatu.sportti.info, voit tarkistaa viimeisimmät tiedot.
Sieltä löytyvät myös useimmilta retkiltä otetut kuvat retken jälkeen.
Kalenterissa retken vaativuustasoa ilmaisee merkintä;
Helppo

Keskivaativa

Vaativa

8

SYYSKUU
Su 2.9.

Su 9.9.

La 15.9.

Su 16.9.

La 22.9.

Su 23.9.

Su 30.9.

PENTIN POLKAISU PIILOLAMMELLE, lähtö klo 10.00
Hitsaajat-patsaalta. Matka n. 20 km. Poljemme Uudenmaan
virkistysalueyhdistyksen nuotiopaikalle Piilolammen rantaan.
Makkarat ja juotavaa mukaan. Sopii myös IKINIVELpiiriläisille. Tiedustelut Pentti Leppiaho, p. 040-8327681.
PYÖRÄRETKI Riihimäen Asematapahtumaan, lähtö klo 10.00
Aleksis Kivenkadun parkkipaikalta. Matka n. 30 km.
Tiedustelut Timo Tuomainen, p. 040-5677085.
IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja
vanhainkotien asukkaita klo 10.00. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p. 050-5822460.
RUSKAMELONTA lähtö klo 8.00 Kalevilta,
Nummenkärjentie 2. Osanottomaksu, kanoottien varaukset
Lauri Huhti, p. 050-3065095.
TALKOOT Latu-Miilussa alkaen klo 10.00. Sisä- ja ulkotilojen
siistimistä. Talkooruokailu. Tiedustelut Kalevi Kalliomäki,
p. 0400-138159.
Uudenmaan latualueen ELÄMYSPASSITAPAHTUMA
Porvoossa klo 14.00, Tutustuminen vanhaan Porvooseen
kävellen. Opastettu kävelykierros / Haikkoon kuntoilijat. Lähtö
Aleksis Kivenkadun P-paikalta klo 12.30 kimppakyydein,
osanottomaksu. Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p.0400 138159.
PORONPOLKU Lopella, lähtö Riihisalosta,
Rautakoskentie 421. www.hehkua.fi.
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LOKAKUU
La 6.10. Yhdistyksen 60-VUOTISJUHLAT Latu-Miilussa,
Usmintie 303. Katso juhlaohjelma toisaalla lehdessä.
Su 7.10. RUSKARETKI Hyvinkään Seudun Urheilijoiden järjestämänä.
Lisätietoja Aamupostissa sekä www.hsuhyvinkää.fi.
Latu-Miilun kanttiini auki tapahtuman ajan.
La 13.10. IKINIVEL retki Petkelsuolle. Lähtö klo 12.00 Aleksis
Kivenkadun parkkipaikalta. Kumisaappaat, kävelysauvat ja
eväät matkaan. Tiedustelut Tarja Kantojärvi, p. 040-5480502.
Su 14.10. MIILUNPATIKKA, ’Elämyspassitapahtuma’. Lähtö klo 10.00
Latu-Miilusta, Usmintie 303. Patikoimme maastossa n. 4 tunnin
ajan, matkalla taukoja lampien rannoilla. Makkaranpaistomahdollisuus. Elämyspassiarvonta patikan jälkeen.
Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.
La 20.10. IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja
vanhainkotien asukkaita klo 10.00. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p. 050-5822460.
Su 21.10. Tiikerinlenkki tutuksi; VAIVERON LENKKI.
Lähtö klo 12.00 Urakansillan päästä.
Tiedustelut Reijo Huuskonen, p. 044-9909907.
Su 28.10. Tiikerinlenkki tutuksi; LEHTOLAN LENKKI.
Lähtö klo 10.00 Tapainlinnan koulun parkkipaikalta.
Tiedustelut Pentti Leppiaho, p. 040-8327681. Kesäaika päättyy!
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MARRASKUU
Su 4.11. Tiikerinlenkki tutuksi; NIKINHARJUN LENKKI.
Lähtö klo 10.00 Puolimatkan urheilukentän eteläpäädystä.
Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.
Su 4.11. IKINIVEL Sonnimäen kierto sauvakävellen.
Lähtö klo 10.00 Puolimatkan urheilukentän eteläpäädystä.
Tiedustelut Tarja Kantojärvi, p. 040-5480502.
Ma 5.11. Yhdistyksen SYYSKOKOUS Sveitsin majalla, Härkävehmaankatu 8 klo 18.30. Käsitellään sekä talousarvio että toimintasuunnitelma. Johtokunnan sekä toimikuntien jäsenten valinnat.
Kahvitarjoilu. Tule mukaan päättämään yhdistyksen asioista.
La 10.11. IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja
vanhainkotien asukkaita klo 10.00. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p. 050-5822460.
Su 11.11. ISÄNPÄIVÄN NUOTIOPATIKKA Usmiin.
Lähtö klo 10.00 Latu-Miilusta, Usmintie 303.
Retkivarustus, evästä ja muki mukaan, nokipannukahvit.
Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.
Su 18.11. KUVAILTAPÄIVÄ Latu-Miilussa klo 14.00. Katsellaan kuvia
yhdistyksen retkiltä viimeisen vuoden mittaan. Ota omat kuvasi
mukaan. Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.
Tapahtumaan on myös opastettu KÄVELY, lähtö klo 12.30
Sveitsin majan pihalta. Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095.
Su 25.11. Tiikerinlenkki tutuksi; ERKYLÄN LENKKI.
Lähtö VR’n konepajan parkkipaikalta, Pajatie 6, klo 10.00.
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095.
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JOULUKUU
To 6.12. ITSENÄISYYSPÄIVÄN ILTAKÄVELY kynttilöitä katsellen.
Lähtö klo 16.30 Urakankadun virastotalon parkkipaikalta.
Kävelemme Rautatieläisten hautausmaan kautta Puolimatkan
hautausmaalle. Kesto n. 1,5 tuntia.
Opastus Reijo Huuskonen, p. 044-9909907
Pe 14.12. PIKKUJOULUT Latu-Miilussa klo 18.00. Tarjolla joulupuuroa
ja kahvia. Pukkikin saattaa piipahtaa. joten pieni lahjapaketti
mukaan. Omaa ohjelmaakin voi varata.
La 15.12. IKILIIKKUJAT ulkoilutamme Hyvinkään palvelu- ja
vanhainkotien asukkaita klo 10.00. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen Kaarina Moisio, p. 050-5822460.
Su 16.12. JOULUSTRESSIN POISTOPATIKKA
Lähtö Hyyppärän parkkipaikan infotaululta klo 10.00.
Tiedustelut Kalevi Kalliomäki, p. 0400-138159.
ke 26.12. Perinteinen KINKUNSULATUSLENKKI joko hiihtäen tai
kävellen, tarkista vetäjältä. Lähtö Sveitsin majalta,
Härkävehmaankatu 8, klo 10.00. Tiedustelut
Lauri Huhti, p. 050-3065095.
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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
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Hyvinkään Latu Kiilopäällä 14.4. - 21.4.2012
Kiilopään keväisille laduille lähti 17 innokasta hiihtäjää. Osa matkasi
yöjunalla Rovaniemelle, osa omilla autoillaan ja osa lentäen Ivaloon.
Hyvinkään kuraiset kadut unohtuivat, kun ympärillä aukeni valkoinen,
luminen maisema. Nuorin osallistuja, Olga, oli 6-vuotias, ja muuten
ikähaarukka vaihteli aikuisista seniori-ikäisiin. Joukossa oli lievä
naisylivoima ja muutama ensikertalainen.
Retkemme ajankohta oli Kiilopään toiseksi viimeinen kevään hiihtoviikko.
Sää suosi meitä: aurinko paistoi useimpina päivinä kauniisti, mutta sen
verran kylmää oli, että hanki kantoi ja ladut pysyivät kunnossa. Iltapäivisin
ne viikon lopulla muuttuivat ”liukkaiksi” ja tymäkkää pitovoidetta
vaativiksi. Lumipeitteen paksuus oli jopa 1,20 m. Joka päivä oli
opastettuja hiihto- tai lumikenkäretkiä. Niitä tarjosi sekä hiihtokeskus että
oma ryhmä. Kokeneille ja hyväkuntoisille hyvin merkitty latuverkosto
tarjosi mahdollisuuden huikeisiin omatoimiretkiin. Vapaata tunturihiihtoa
päästiin kokemaan oppaiden johdolla, joista parhaat meillä olivat omasta
takaa. ”Tietä käyden tien on vanki, vapaa vain on hankikanto”. Näin
ryhmässä runoiltiin tunturihiihdosta. Luksuspalveluna mukana olivat
Hyvinkään Ladun omat lumikengät, joilla taivallettiin viikon mittaan
monta kertaa. Jos tarpeen, Kiilopään suksikeskus tarjosi loistavaa voiteluja välineiden vuokrauspalvelua. Useina iltapäivinä oli mahdollisuus
ihanaan ohjattuun venyttelytuokioon.
Kilometrisaavutuksistakin puhuttiin, mutta käytetyin mitta taisi kuitenkin
olla retkillä vietetty tuntimäärä. Jo 4-5 tuntia nousua ja laskua sai
mukavasti väsymään, ja varhainen vuoteeseen kömpiminen illalla oli
hyvin kutsuvaa. Itsensä ylittäminen päivästä toiseen oli huippu!
Tunnelmallisessa Kammissa oli viikolla sekä laulu- että letunpaistoilta.
Kiilopään suuressa ja pimeässä savusaunassa käynti oli monista kuitenkin
hiihdon ohella suurin elämys. Saunasta ”kuului” käydä avannossa, joka on
tunturipuron laaja mutka saunan edustalla. Vesi pysytteli +2-asteisena.
Ryhmän nuorin pääsi tosin uimaan myös lämpimämmässä vedessä
Saariselällä, ja tanssinhaluiset hiihtelivät kuuden kilometrin päähän
Laanilan iltapäivätansseihin.
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Hiihto- ja lumikenkäretkillä syötiin mukaan otetut eväät joko laavulla tai
hangessa istuen. Myös kämppiä ja hiihtomajoja latureiteillä on tauon
pitämiseen. Makkara ei voi koskaan maistua paremmalta kuin laavulla
kuumennettuna. Tievantuvalla saatiin erityisen maukasta pannukakkua,
jonka reseptiä luvattiin tulla kysymään seuraavana keväänä. Kiilopään
aamu- ja iltabuffet oli runsas ja monipuolinen. Perjantai-iltana saatiin
hartaasti odotettua poronkäristystä – sekä yllätyksenä parsaa!!!
Liikkumisen riemun lisäksi huvia tarjosivat mökkien pihoissa riekot sekä
satunnaiset porot. Niitä nähtiin lisää hiihto- ja lumikenkäretkillä. Muita
havaittuja eläimiä olivat hankisääski, kärpäset, pöllö, kettu, jänis, kiiruna,
korppi, kuukkeli, lapintiainen ja orava. Tullessamme Kiilopäälle
pihapiirissä, savusaunan liepeillä nähtiin useita kertoja harvinainen vieras,
liejukana. Iltaisin saattoi ihailla upeita auringonlaskuja. Paljashuippuiselta
Kiilopäältä näki joka puolella aukeavan tunturimaiseman erimuotoisine
lakineen. Ja totta on, että huipulla tuulee! Puuttomalla tunturilla tuntee
olevansa keskellä avaruutta ja ymmärtää oman pienuutensa.
Kauppareissulla Saariselälle saattoi ajaa Kaunispään huipulle laajaa
tunturi-Lappia ihailemaan. Yhtenä hetkenä oli selkeää, ja kohta taivas oli
lunta tuovien pilvien peitossa.
Viimeisenä iltana palautekeskustelussa retkeläiset kehuivat kilvan toisiaan.
Yhteisöllisyys ja toisista huolehtiminen leimasivat ryhmähenkeä. Vaikka
kaikkia ei tunnettu ennestään, viikon aikana tutustuttiin. Ketään ei jätetty
yksin, mutta omin päinkin sai olla halutessaan. Eri tasoisille liikkujille oli
aina vaihtoehto ja ensikertalaisia opastettiin. Aamiaispöydässä mietittiin
päivän tekemisiä ja illallisella kerrottiin omat saavutukset. Kämppäkaverit
mökeissä tai hotellissa pitivät seuraa toisilleen. Hiihtokeskuksessa oli
myös ulkolaisia vieraita, ja Helsingin kansainvälisen koulun oppilaat
viettivät Kiilopäällä useita päiviä. Hämmästyttävän hyvin iso
nuorisojoukko sulautui hiihtokeskukseen.
Retkestä on nähtävissä upeita kuvia Hyvinkään Ladun kotisivulla. Ne
kertovat parhaiten mieleen jäävästä hiihtomatkasta. Lämpimät kiitokset
retken organisaattoreille!
Riitta Paavilainen, ensikertalainen Lapin-kävijä
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JOHTOKUNTA v. 2012
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
kotisivut

Kirjavantolpankatu 2 A 6, 05830 Hyvinkää
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. 2012
Pelastus- ja etsintäpalvelutoimikunta: kokoonkutsuja Heikki Sanna.
Jäsenet: Satu Hongell, Kalevi Kalliomäki, Raija Koskinen, Jaakko Laine,
Timo Tuomainen ja Päivi Vuori.
Retkitoimikunta: kokoonkutsuja Kalevi Kalliomäki.
Jäsenet: Lauri Huhti, Reijo Huuskonen, Tarja Tauriainen, Pentti Leppiaho,
Kaarina Moisio, Timo Tuomainen ja Seija Vuori.
Ikiliikkujat: vanhusten ulkoiluttaminen, Kaarina Moisio
Ikinivel-ryhmä: Tarja Tauriainen
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.
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Uudenmaan latualueen Elämyspassi.
Olemme muutaman latuyhdistyksen kanssa yhdistäneet voimamme
Suomen Ladun teeman mukaisesti.
Järjestämme YHDESSÄ Elämyspassi-tapahtumia.
Helsingin Latu tarjoaa meille su 6.5. oivat puitteet kesän avaamiseen.
Teemme retken Vaakkoin maisemiin, täällä pääset saunomaan ja
pulahtamaan raikkaaseen toukokuiseen Vaakkoin lampeen.
Haikkoon Kuntoilijat antaa mahdollisuuden 23.9. tutustua syvemmin
Vanhan Porvoon historiaan ja sen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen
miljööseen. Täällä voit myös haastaa naapuriyhdistyksesi lentopallo –
kilpailuun.
Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä pääsemme tutustumaan
arvokkaaseen Usmin alueeseen Hyvinkäällä.
Hyvinkään ladun vieraanvaraiset isännät pitävät meistä erittäin hyvää
huolta.
Keräämällä leimoja passiisi, joita saat tapahtumissa, osallistut syksyllä
hienojen palkintojen arvontaan!
Myös tapahtumakohtaisia arvontoja ja palkintoja, makkaraa, kahvia,
pullaa, mehua ym. tarjottavaa.

