
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

       

                  Hämeenlinnan Latu ry:n  

               jäsentiedote 1/16  



2 

HÄMEENLINNAN LATU RY:N JÄSENTIEDOTE 
 
Seuraava Kiehinen ilmestyy  elokuussa 
 
Aineisto seuraavaan Kiehiseen 30.6.16  mennessä osoitteella:  
Marja-Leena Karevaara Pappilanniementie 7 B 4 13880 Hattula, 
puh 040 8682351, sähköposti marja-leena.karevaara@pp.inet.fi 
 
Painopaikka: Toiprint Oy  
Vikinraitti 3  33880 Lempäälä puh. 03-3436 700 
 

Hämeenlinnan Latu ry   Perustettu 13.5.1970 
 
Hallitus 2016: 
 
Puheenjohtaja  Leila Vikberg  0400 563618 
    
Varapuheenjohtaja  Siiri Ylivarvi  0400 743063 
 
Sihteeri   Anja Leinikka  050 3255403 
 
Taloudenhoitaja  Esko Ylivarvi  040 7164349 
 
Muut jäsenet  Anne Aartolahti  040 5946308 
   Marita Bäck  040 5631152 
   Janne Kalmari  050  5533569 

Marja-Leena Karevaara 040 8682351 
Rofa Snabb                   040 734 4894 

     Kai Nihti          040 5378820 
    
    
 
Varajäsenet  Maarit Honkivaara 
   Mari Parikka-Nihti   

    

mailto:marja-leena.karevaara@pp.inet.fi
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Hyvää Uutta Vuotta! 

Kirjoitan tätä vanhan vuoden viimeisinä päivinä.  Viimeinkin pit-

kän, lämpimän syksyn jälkeen talvi näyttäisi olevan tulossa. Ulko-

na on kevyt lumikerros ja pikkupakkanen. Toivottavasti tämä en-

teilee lumista talvea. 

Tulevan vuoden tärkeimpiä tapahtumia on helmikuussa ystävän-

päivänä Kantolan tapahtumapuistossa järjestettävä Angry Birds 

go snow –lasten talvitapahtuma. Suomen Latu ja Rovio  ovat ta-

pahtuman taustajärjestöt.  Kaikkiaan tapahtumia on tammi-

helmikuun aikana parikymmentä ympäri Suomea. Hämeenlinnan 

Latu päätti järjestää tapahtuman omalla alueellaan ja uudessa 

upeassa puistossa. Tapahtuma on suunnattu 6-10-vuotiaille lap-

sille ja heidän perheilleen, mutta kaikki talviulkoilusta kiinnostu-

neet ovat tervetulleita.  

Talven riemuja ovat hiihto ja lumileikit, lumikengillä vaellus  lähi-

maastossa, pulkkamäki, parisprintti potkukelkalla ja frisbeegolf 

talvella.  Angry Bird –hahmo on mukana innostamassa lapsia ja 

änkkäreitä voi ampua jättiritsalla. Ja mitä olisi talvitapahtuma il-

man makkaraa ja lämmintä mehua! 

Jotta tapahtuma onnistuisi, tarvitsemme lumen lisäksi paljon va-

paaehtoisia mukaan. Tavastia ammattioppilaitoksen matkailulin-

jan oppilaat ovat lupautuneet mukaan, kiitos heille. Myös latulai-

sia tarvitaan.  Jos sinua kysytään, toivottavasti vastaat myöntä-

västi. Voit myös ilmoittautua itse mukaan. Tehdään helmikuun 

14. päivästä lapsille ikimuistoinen Mega-tapahtuma Kantolassa!  

Leila 
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    LENTOPALLOA  pelataan torstaisin klo 20-21.30 Hämeenlinnan 
    Yhteiskoulun alasalissa  toukokuun loppuun saakka 
    Idänpään kentällä kesä-elokuun ti, to ja su klo19-21 

 
    SAUNA JA TALVIUINTI Ahvenistolla  keskiviikkoisin klo 19-20.15 
    huhtikuun loppuun. Kertamaksu 3 euroa. Sekasauna. 
    Joutsituvan SAUNAILLAT keskiviikoisin klo 18-20.30  touko-  
    syyskuun. 
     
    PYÖRÄTUOLIULKOILUTUSTA  Voutilakeskuksen vanhuksille      
    joka perjantai tammi-joulukuun.  Ota  yhteyttä Siiriin  
    040 0743063, jos sinulla on aikaa ja halua   vapaaehtoistyöhön 
    vanhusten parissa.   
 
     LUMIKENKÄILY/ULKOILU su 10.1. Tykkimuseo Parolanharju 
     su 21.2. Pyyttämö, Heinisuo.      20.3 ja 3.4. paikka ilmoitetaan 
     myöhemmin kotisivuilla. 
     Lisäksi voit osallistua Janakkalan Ladun lumikenkäilyyn  16.1,  
     30.1, 27.2  ja 12.3. Tarkista lähtöpaikka ja -aika Janakkalan                      
     Ladu kotisivuilta.       
 
     KIRKKOVENESOUTU tiistaisin klo 18-19.30. Aloitusajankohta 
     ilmoitetaan Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla. 
 
     MÖLKKYÄ pelataan torstaisin Keskuskoulun  kentällä 
     klo 18 alkaen touko-syyskuun ajan. 
 
 

 
Tapahtumiin tulevista muutoksista ilmoitetaan Hämeenlinnan      
Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla ja kotisivuilla. 
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Yhdessä hiihtäen ULKOILUPÄIVÄ  
su  7.2. Torronsuolla Tammelassa. Hiihdetään tai 
patikoidaan lumitilanteen mukaan 
Jos lähtijöitä on tarpeeksi, järjestetään  
maksullinen  yhteiskuljetus. Lähtö Wetteriltä klo 9 

 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut 2.2 mennessä 
Timo 050 3608778 ja Siiri 0400 743063 

Ota mukaan omat eväät. 
 

 

 

            Tupaillat pidetään Karjala Pirtillä, Saaristenkatu 22. 
             Illan aluksi on kahvitarjoilu 

       Tiistaina 19.1. klo 18.00 Petri Hirva kertoo kuvin ja  
       sanoin, miten syntyvät onnistuneet luonto- ja lintukuvat 
 

Tiistaina 8.3. klo 18.00 Ensiapukouluttaja kertoo 
liikuntatapaturmista ja niiden ensiavusta.  

 
Tiistaina 5.4. klo 18.00 Jussi Kairamo Kanta-Hämeen 
lintutieteellisestä yhdistyksestä tutustuttaa meidät  
kuvin ja sanoin vesilintuihin ja kahlaajiin. Myöhemmin 
huhtikuussa teemme vesilinturetken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kevään 2016 HIIHTOVIIKKO , viikko 13  
25.3.-2.4. Hotelli Ylläskaltio, Äkäslompolo. 
Matkan lopullinen  hinta  2 hh 650 € ja 3 hh 600 € 
sisältäen majoituksen, matkat, aamiaiset, 
retkieväät ja päivälliset. Huoneissa on oma sauna. 
Loppumaksu Ladun tilille FI34 56800040 222362 
25.2. mennessä. Lähtö Wetteriltä 25.3.klo 22. 
Terveisin Timo 050 3608778 
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KEVÄTKOKOUS 

 

 

         
Hämeenlinnan Laty ry:n kevätkokous  

tiistaina 12.4.16. alkaen klo 18.30 Karjala Pirtillä,  
Saaristenkatu 22.  

Esillä sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat, 
toimintakertomus ja tilinpäätös.  

  Kokouskahvit     
      
           Tervetuloa                                Hallitus   

 

 
 
  Ke 4.5. pidetään Joutsituvan  SIIVOUSTALKOOT  

alkaen klo 14 ja aloitetaan keskiviikon sauna- ja 
nuotioillat. 
 Talkoolaisille tarjotaan keittoa ja pullakahvit. 
 
 Touko-syyskuun ajan saunotaan keskiviikkoisin  
 klo 18-20.30. Saunamaksu keskiviikkoisin 3 euroa 
 ja muina aikoina 5 euroa hengeltä, alle 15 v ilmaiseksi. 
 Tule saunomaan ja tuttuja tapaamaan. 

 

 
         AULANGONJÄRVEN  

              PATIKKA/GEOKÄTKENTÄ  su 15.5. 
Lähtö Aulangon ulkoilumajalta klo 10.00.  
Ota kävelysauvat mukaan, maasto on vaihteleva.  
Matkalla pysähdytään kahvi- ja makkaranpaistotauolle, 
omat eväät. Vaatetus sään mukainen.   
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Jättipalsamin kitkentätalkoot lauantaina 21.5.2016   

Visamäessä Lumouksenpolulla kirkkovenevajan ympäristössä  
 
Vuosi 2016 on Hämeenlinnassa luonto- ja vesiteemavuosi. Tee-
mavuosi korostaa Hämeenlinnan kauniin ja monipuolisen luon-
non arvoja kaupunkilaisille, mutta myös havahduttaa huomaa-
maan ihmisen toiminnan merkitystä luonnon suojelussa. 
Puutarhoista on karannut ympäristöön useita lajeja, jotka eivät 
sinne kuulu ja uhkaavat luonnonlajien menestystä alueella. Jätti-
palsami on tällainen laji. Kasvi on yksivuo-
tinen, mutta runsaasti siementävänä leviää 
helposti esim. vesistöjä pitkin. Vanajave-
den rannoilla jättipalsamia on runsaasti. 
Kasvin poistaminen vaatii pitkäjänteistä 
työtä. 
 
Hämeenlinnan Latu haluaa osallistua jätti-
palsamin kitkentään kirkkovenevajan ym-
päristössä Visamäessä. Talkoopäiväksi on 
valittu lauantai 21.5.20, aloitamme siellä 
klo 9,00 aamulla. Keväällä kasvi on helppo huomata maastosta, se 
ei ole vielä ehtinyt kukkia, ja irtoaa kitkemällä maasta. Pukeudu 
mielellään pitkähihaiseen paitaan ja lahkeellisiin housuihin sekä 
kumisaappaisiin. Kumi- tai puutarhakäsineet on hyvä olla käsissä. 
Paikan päällä kerrotaan mitä kitketään ja mitä sille tehdään. Seu-
raa myös uutisointia sanomalehdissä, oletettavasti vieraslajeista 
ja kitkennästä tulee neuvontaa kaupunkilaisille. 
 
Hämeenlinnan Latu arvostaa luontoa! Toivottavasti mahdolli-
simman moni tulee mukaan talkoisiin! 
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Syksy 2016 Hotelli Kilpisjärvi viikko 37  
9.9.-17.9.16 

 Hinta 2 hh huone n. 725 euroa, jos lähtijöitä 
on 25 . Hinta sisältää aamiaisen, retkieväät, 

päivällisen , saunan ja matkat. 
 Tiedustelut ja ilmoittautumiset toukokuun 

loppuun mennessä Timo 050 350 8778 

  

Sunnitteilla  KESÄRETKI Kotkaan 11.-12.6. 

(bussimatka) 

Ohjelmassa  tutustuminen  Merikeskus Vellamoon ja 
Maretariumiin  ja käynti  Keisarillisessa Kalastusmajassa. 
Sään salliessa teemme  Veneretken Kaunissaareen, 
vaihtoehtona  on tutustuminen Verlan tehdasmuseoon 
Jaalassa.  
Majoittuminen Kotkassa Sokos hotelli Seurahuoneella.  
Matkan hinta n.  120-140 euroa, sisältää majoituksen ja 
matkat, hinnat ruokailuista selviävät myöhemmin.  

Jos Sinua kiinnostaa lähteä mukaan matkalle soittele 
Timolle 30.4. mennessä  050 3608778. 
Jatkamme matkan suunnittelua, jos lähtijöitä on 
riittävästi.  
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Aamulla auringon noustessa Limin-

gan niityillä usva peitti tienoot. 

 

 

 

 

Ruskaretki Pallakselle 
Tuttuun tapaan syyskuisena 
perjantai-iltana kello 22 
Hämeenlinna Ladun innokas 
33 hengen joukko lähti  
Timon ja Teemun turvalli-
sella kyydillä kohti Pallas-
tunturia. 
Yöllä Jämsän kohdalla 
saimme ihailla komeita ete-
län revontulia. 
Päivien ohjelma koostui joko Timon tai Pallaksen Pöllön Pekan 
ohjaamasta tunturiretkestä. 
Oman kunnon mukaan saattoi valita vaativamman tai kevyem-
män retken, tunturissa kuljettiin kuitenkin koko päivä eväistä 
nauttien ja maisemia ihaillen. Alkuviikosta ruska oli aluillaan, vii-
kon kuluessa väriloisto puissa ja maan pinnassa lisääntyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunnuntaina menimme kaikki yhdessä Särkituntureille,  
   mistä avautui huikeat näköalat Pallakselle päin. 
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Vuontispirtin retkel-
lä saattoi haastaa 
itsensä joko pati-
koimalla Pallakselta 
tunturien yli tai 
aloittamalla Vuon-
tispirtiltä ja nouse-
malla Montellin ma-
jalle ja Nammalaku-
ruun ja sieltä takai-
sin Vuontispirtille. Yhdessä palasimme sitten bussilla takaisin. 
Pekka kertoi matkoilla Lapin vanhoista elämäntavoista ja paikalli-
sista asujista 

 
 
 
 
  
 
 Taivaskeron ja Laukukeron retkellä saattoi ihailla Vatikurua ja takaa häämöttävää Pallas-hotellia 
 
 

 
Iltaisin ohjelma jatkui ho-

tellilla. Vanha elokuva ensimmäisestä Pallashotellista ennen sotaa 
kertoi funkkishotellin erikoisuuksista: monet suihkuhuoneet, 
upeat kalusteet ja viihtyisät, ylelliset oleskelutilat. Hotelli oli aluk-
si omavarainen jopa maidon ja sähkönkin suhteen. Lapin sodassa 
hotelli tuhoutui. 
Pekan tietovisa keräsi yhteen ja testasi viikon varrella kuultua. 
Onko kiveliö kivulias vanhus? Tunnetko ruohokanukan ja varik-
senmarjan?  Mitkä ovat Pallaksen kerot? Ja mikä niistä lähin? 

Jerisjärven rannalla tutustuttiin 1700-
luvulta peräisin oleviin kalamajoihin. 
Kalastajat olivat juuri perkaamassa 

komeaa siikasaalista.  

Taivaskeron ja Laukukeron retkellä saattoi 

ihailla Vatikurua ja takaa häämöttävää 

Pallas-hotellia 
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Talviuintikauden avaus 
Ahvenistolla 11.10 houkutteli 

mukaan myös nuorempia 
uimareita 

 
Perjantain sadepäivän pelasti Veli Kejosen hirsiateljee Särkijärvel-
lä. Kauniit maisema- ja porotokkataulut omaperäisessä rakennuk-
sessa ja taiteilijan flyygelin ja kanteleen soitto sekä laulut jättivät 
mieliin Lapin kaipuun.  
                                       Teksti  Leila ja Anita, kuvat Anita  
 
MENNEITÄ TAPAHTUMIA 
 
 

Yhden illan kohokohta olivat nuotiolätyt.  



 

  13 

 

Sanonta "Mitä useampi kokki, sen suurempi soppa" 
ei tällä kertaa pitänyt paikkaansa,sillä joulukuussa 

Aulangolla järjestetty lyhtyvaellus onnistui 
odotusten mukaisesta, vaikka osanottajamäärä 

ylittikin järjestäjien arvioinnin.  

 

Pikkujoulutunnelmaa  Joutsituvalla 
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Kesän aikana teetettiin Joutsituvan kiinteistöjen saunan, tuvan ja 
laavun homeenesto- ja  maalaustyöt ulkopuolisella  urakoitsijalla 

 
Joutsituvan puu-
talkoille jatkoa…  
Syyskuussa  kär-
rättiin edellis-
vuonna pilkotut 
puut suojaan.  
 
 
 
 
 

   

  
Etsimme Joutsituvalle vapaaehtoista majaisäntää! Jos olet kiin-        
nostunut, ota yhteyttä Siiriin puh. 0400743063. 

 

 

 

Hämeenlinnan Ladun syyskokous pidettiin 17.11. Karjala Pirtillä. 
Paikalla oli parikymmentä latulaista päättämässä  henkilövalin-
noista ja toiminnasta vuodelle 2016. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Helena Manner ja sihteerinä Anja Leinikka kokous eteni  su-
juvasti esityslistan mukaan.  
Hämeenlinnan Ladun hallituksen puheenjohtajana  jatkaa Leila 
Vikberg ja varapuheenjohtajana Siiri Ylivarvi. Muut jäsenet  Anne 
Aartolahti, Marita Bäck, Janne Kalmari, Marja-Leena Karevaara, 
Anja Leinikka, Kai Nihti (uusi) ja Rofa Snabb.  
Varajäsenet Maarit Honkivaara Mari Parikka-Nihti 
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JAOSTOT 2016 
 
Palloilujaosto  Rauno Kalmari           050 3584597 
Soutujaosto  Janne Kalmari            050 5533569 
Vapaaehtoistyö   Siiri Ylivarvi           040 0743063 
Emäntä    Marita Bäck           040 563 1152 
Majaisäntä    
Tiedotus, Kiehinen 

ja  jäsensihteeri  Marja-Leena Karevaara 040 8682351 
Retkeilyjaosto  Rofa Snabb           040 7344894 
Matkavastaavat   Timo Karevaara              050 3608778 
    
  

JÄSENMAKSUT:  
1.jäsen     22 € 

 perhejäsenmaksu    32 €  
 nuorisojäsen alle 19 v    12 €  
 rinnakkaisjäsen (toisessa yhdist.)   17 € 

 
 

VUOKRAUSPALVELUT:  
Joutsitupa saunoineen 150 €/vrk 10 henkilöä tai alle,  
lisähenkilöt 10 €/ henkilö  
 
Varaukset: Esko Ylivarvi 040 716 4349  
 
 
 

ILMOITUSHINNAT:  
koko sivu 100 € ja puoli sivua 60 €  
 
Kotisivun osoite: http:// www.suomenlatu.org/hameenlinnanlatu// 
 

Hämeenlinnan Ladun tilinnumero:  
FI34 56800040 222362 

 
Suomen Latu puh.  09 170 101   

http://www.suomenlatu.org/hameenlinnanlatu/


Joutsitupa sijaitsee Kankaistenjärven rannalla. 
Ajo-ohje: 10-tietä n. 6km Tuulokseen päin, käänny oikealle 

ja  
seuraa viittoja Joutsiniemi ja Joutsiniementie. 

 

 


