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HÄMEENLINNAN LATU RY:N JÄSENTIEDOTE 
 
Seuraava Kiehinen ilmestyy  heinä--elokuussa 
 
Aineisto seuraavaan Kiehiseen 30.6.15  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 2015: 
 
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                   040734 4894 

     Seppo Tamminen         050-5941932 
    
    
 
Varajäsenet  Mirja Nurola 
   Mari Parikka-Nihti   

    

mailto:marja-leena.karevaara@pp.inet.fi
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Hyvä latulainen, 
Vuosi 2015 on jo hyvällä alulla, päivä pidentynyt enemmän kuin 
kukonaskeleen! Reipas liikunta ulkona ja saleilla joulun herkkujen 
jälkeen maistuu taas. Toivottavasti lumitilanne pysyy hyvänä ja 
saamme nauttia lumikenkäilystä ja hiihdosta viimevuotista 
enemmän. 
Hämeenlinnan Ladun syyskokouksessa 2014 pitkäaikainen 
puheenjohtajamme Siiri Ylivarvi halusi jäädä hallituksen jäseneksi 
ja varapuheenjohtajaksi. Uutena puheenjohtajana kiitän Siiriä 
ansiokkaasta ja monivuotisesta työstä Hämeenlinnan Ladun ja 
sen jäsenistön hyväksi. Kun vajaa neljä vuotta sitten muutin 
Hämeenlinnaan ja liityin Ladun jäseneksi, Siiri tuli tututuksi 
kaikkialle ehtivänä puuhanaisena.  Siiri oli usein huolissaan, onko 
meillä tarpeeksi toimintaa, joka houkuttelisi jäsenistöä mukaan 
sekä osallistumaan että vetäjiksi. Viime vuoden lopussa meitä 
latulaisia oli 1030 henkeä.  Jäsenmäärän säilyttäminen on 
jatkossa suuri haaste. 
Toimintamme perustuu vapaaehtoistyölle, järjestämme 
yksittäisiä tai viikoittain toistuvia  liikuntatapahtumia, joihin on 
helppo tulla mukaan. Palkkioksi lupaamme vetäjille ja osallistujille 
hyvän mielen, kohonneen kunnon ja mukavia uusia tuttavuuksia. 
Huoli vetäjistä ja toimijoista on edelleen olemassa. Olemme 
hallituksessa tyytyväisiä, jos osallistut tapahtumiin. Hallituksella 
on myös mahdollisuus kouluttaa uusia vetäjiä eri liikuntalajeihin 
Suomen Ladun koulutuksissa. Jos tunnet kiinnostusta, 
ilmoittaudu hallitukselle. 
Järjestämme kevään kuluessa netissä jäsenkyselyn, johon 
toivomme mahdollisimman monen vastaavan. Kaikki uudet ideat 
ovat tervetulleita! 
  
Nähdään ja tullaan tutuiksi!          
Leila 
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SIIRI – LATUSISSI 
 
Siiri Ylivarvi luopui Hämeenlinnan Ladun puheenjohtajuudesta yli  
10 vuoden rupeaman jälkeen. Taival ei ole ollut helppo mutta 
luonto ei ole antanut periksi luopua. Tässä Siirin mietteitä 
taipaleestaan. 
 
Miten sinusta tuli puheenjohtaja? 
Olin monessa liikuntajutussa mukana kaupunkiin muutettuamme. 
Naama kai tuli tutuksi. Minua pyydettiin Ladun sihteeriksi ja 
sittemmin silloinen puheenjohtaja suostutteli minut 
seuraajakseen.  
 
Mikä lämmittää mieltä? 
Yhteenkuuluvuus, sydämellä tekeminen, tasainen eteenpäin 
meno. Ja tietysti lukuisat ihanat vanhat tervaskannot. Mielestäni 
olen onnistunut myös yhteistyössä jäsenistön ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäsenistö on pysynyt 
tyytyväisenä.  
 
Mitä tekisit toisin? 
Olen ehkä ollut liiankin tiukka ainakin raha-asioissa ja vaatinut 
liikaa  hallituksen  jäseniltä ja jaostojen vetäjiltä. Olen aika 
hallitseva persoona. 
 
Jäit vielä hallitukseen. Miksi? 
Hallituksen jäsenet ovat aika uusia hämeenlinnalaisia. Olenpahan 
käytettävissä, jos he tarvitsevat neuvoja. Ja saatan sanoa 
mielipiteenikin! 
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Mitkä ovat mielestäsi Ladun suurimmat haasteet 
lähitulevaisuudessa? 
Olisi pitänyt uusiutua ajoissa. Ja mistä löydetään toimintaa 
ikääntyvälle jäsenistölle, kun lunta ei ole ja jos on niin kaupungilla 
ei ole rahaa latuverkoston ylläpitoon. On ikävä talvia. 
Mitä aiot tehdä vapautuvalla energialla? 
Omia juttuja kuten geokätköily, mölkky ja bocci, mutta varsinkin 
vapaaehtoistyötä vanhusten parissa. 
 
Testamenttisi? 
Puheenjohtaja ei jätä saappaitaan seuraajalleen. Hänellä on 
omat. 
 
Helena Manner, kirjuri 
                       
LENTOPALLOA  pelataan  tiistaisin klo 20-21.30 
Tuomelan ala-asteella toukokuun loppuun saakka 

 
SAUNA JA AVANTOUINTI Ahvenistolla  keskiviikkoisin 
klo 19-20.15 huhtikuun loppuun saakka. 
Kertamaksu 3 euroa.  Sauna on sekasauna. 

 
Sydänyhdistys tekee viikoittaiset kävelyt joka keskiviikko klo 
18.00. Lähtö torin ylälaidalta. Kestää noin tunnin. Lähde mukaan! 

 
Pyörätuoliulkoilutusta   Voutilakeskuksen vanhuksille  joka 
perjantai tammi-joulukuun. Jos sinulla on aikaa ja halua tällaiseen 
vapaaehtoistyöhön, ota yhteyttä Siiriin 040 0743063 

 
LUMIKENKÄILY kuukauden parittomina sunnuntaina. 
Tarkemmat tiedot ja lähtöpaikat löydät Ladun 
kotisivuilta netistä. Tiedustelut Rofa Snabb 040 7344894. 
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HELMIKUU 
TUPAILTA ti. 3.2. Karjala Pirtillä Saaristenkatu 22  
Klo  17.30. Harri Ahonen kertoo lapinvaelluksistaan 
ja esittelee Pohjois-Skandinavian vaellusreiteistä 
julkaisemaansa kirjaa. Kahvi + pulla 2.50 €.  Tervetuloa  
 

 

 

ULKOILUPÄIVÄ su  15.2. Torronsuolla Tammelassa. 
Hiihdettävänä perinteisen ladut . Opastettua  lumi-
kenkäilyä. Lähtö Wetteriltä klo 9. 
Jos lähtijöitä on tarpeeksi, järjestetään 
maksullinen yhteiskuljetus. 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut 
7.2. mennessä Rofa 040 7344894,   
ja Timo 050 3608778  
Lumikenkiä vuokrataan 5 € jäsen ja  
7 € ei jäsen. Varaukset Rofalta 
 
TALVITAPAHTUMA  Akselin tulet su 22.2. 
Lähtö Aulangon retkeilymajalta klo 11. 
Matkan pituus on 6 km kelkalla ajettua helppoa latua. 
Perillä pellon laidassa on tulipaikka, missä on 
mahdollisuus pitää evästaukoa ja  paistaa makkaraa. 
Matkaa voi jatkaa hiihtäen vielä Lepaalle, sinne on 
matkaa n. 7,5 km ja Lepaalta jatkuu latu Tyrväntöön. 

 

Hiihtoretket toteutetaan lumitilanteen mukaan.  
Jos lunta ei ole järjestetään patikkaretket  15.2. ja 22.2. 
Näistä, kuten muistakin tapahtumiin tulleista muutoksis-
ta ilmoitetaan Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla  
ja kotisivuilla. 
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HIIHTORETKI Su 8.3. Hattulassa 

Reitti kulkee Rahkoilasta Lepaalle ja sieltä voi valita reitin 
Vanamajalle tai Tyrväntöön. Matkan pituus n. 24 km. 
Kokoontuminen lähtöpaikalla Rakoilassa klo 9. 
Pälkänetieltä n. 100 m Tyrvännöntietä, oikealla puolella 
olevalta pellolta lähtee latu Lepaalle. Omat eväät.  
Noin 5 km päässä lähdöstä on kauppa, josta saa pientä 
syötävää ja kahvia. Autot voi jättää kirkon parkkipaikalle. 
 

TÄHTITAIVASILTA  10.3. KLO 19   
     Ahveniston tähtitornissa Koirakoulunkatu 3.  
     Jos ilma on pilvinen tilaisuus on kerhotiloissa, 

                     missä Raimo Känkänen ja Seppo Tamminen 
                     esitelmöivät illan aiheesta. Näytösmaksu 3 € .       
 

Nyt kaikki pikkunoidat Ahveniston urheilukeskukseen 
NOITIEN TAPAAMISEEN   su 29.3. klo 12-14. 
Pukeudu noidaksi  ja tule koko perheelle järjestettävään 
tapahtumaan tapaamaan Kyöpelinvuoren noitaa. 
Kodalla voit paistaa tikkupullaa, lettuja ja makkaraa 
pientä maksua vastaan.  

 

   KEVÄTKOKOUS 
 Hämeenlinnan Laty ry:n kevätkokous tiistaina 

14.4.15. alkaen klo 18.30 Karjala Pirtillä,  
Saaristenkatu 22.  

Esillä sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat, 
toimintakertomus ja tilinpäätös.  

  Kokouskahvit     
 Tervetuloa    Hallitus 
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AULANGONJÄRVEN  
         PATIKKA/GEOKÄTKENTÄ 25.4. 
Lähtö Aulangon ulkoilumajalta klo 10.00.  
Maasto on vaihteleva. Osa matkasta kuljetaan    
pitkospuita pitkin ja joissain paikoin joudutaan vähän 
kiipeämäänkin. Kävelysauvat ja eväät mukaan. 

                Matkalla pysähdytään kahvi- ja makkaranpaistotauolle. 
                Varustus sään mukainen.   

             Latulaiset ystävineen tervetuloa!      

TOUKOKUU 
 

Tiistaina 5.5.2015 klo 17.30 alkaen Karjala Pirtillä Jussi 
Kairamo Kanta-Hämeen lintutieteellisestä yhdistyksestä 
kertoo kuvin ja ääninäyttein kevään yölaulajalinnuista. 
Kahvitarjoilu. 

 
  Ke 6.5. pidetään SIIVOUSTALKOOT Joutsituvalla alkaen  

 klo 14 ja aloitetaan keskiviikon sauna- ja nuotioillat. 
 Talkoolaisille tarjotaan keittoa ja pullakahvit. 
 Touko-syyskuun ajan saunotaan keskiviikkoisin  
 klo 17-21.00. Saunamaksu keskiviikkoisin 3 euroa ja         
muina aikoina 5 euroa hengeltä, alle 15 v ilmaiseksi. 
 Tule saunomaan ja tuttuja tapaamaan. 
 

Hämenlinnan Ladun 45-vuotisjuhlia vietetään 

Joutsituvalla sunnuntaina 17.5.   
Juhla alkaa klo 15 onnittelujen  vastaanotolla.  

Tilaisuudessa 
muistetaan myös ansioituneita latulaisia. 

Tarjolla on kahvia ja täytekakkua. 
Tervetuloa                       Hallitus 
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SOUDUT JA MELONNAT  alkavat. Aloituspäivä 

ilmoitetaan Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla 

MÖLKKYÄ pelataan joka torstai klo 18 

Linnan kentällä touko-syyskuun ajan. 

 
LENTOPALLOA pelataan Idänpään kentällä kesä-

elokuussa ti, to ja su klo19-21 
 

Perjantai-iltana 5.6. 2015 lähde kanssamme luontoon 
kuuntelemaan yölaulajia. Jussi Kairamo opastaa. 
Tarkemmat tiedot löydät lähempänä retkeä 
kotisivuiltamme ja ilmoituksistamme Kaupunkiuutisissa  

 
 
JUHANNUSAATON 
LIPUNNOSTO 
Joutsituvalla 19.6. klo 18. Nyyttikestit. 

 Tule viettämään keskikesän juhlaa . 
 
 
 

Osallistu jäsenkyselyymme, joka löytyy netissä kotisivuillamme 
osoitteessa www.hameenlinnanlatu.fi maaliskuun alussa kahden 
viikon ajan. Jäsenkyselyn avulla haluamme kartoittaa 
jäseniltämme, minkälaista toimintaa yhdistykseltä odotetaan ja 
toivotaan. Lisäksi haluamme löytää uusia aktiiveja latuyhdistyksen 
moninaisiin tehtäviin.  

Muistutamme asiasta ilmoituksissamme Kaupunkiuutisissa. 

http://www.hameenlinnanlatu.fi/
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Kevään HIIHTOVIIKKO Saariselälle  viikolla 13 
Lähtö 20.3. klo 21.15. Turengista, Lehdon Liikenteen  
talleilta ja klo 22.00 Wetteriltä. Autopaikalla klo 21.40 
 
Maksa matkan loppumaksu 15.2. mennessä. 
Hiihtoviikosta ei pidetä infotilaisuutta. 
Jos Sinulla on kysyttävää soita Timolle 050 3608778 

 

 

 

Syksyn RUSKAVIIKKO  viikko 38, 11- 19.9.  

Hotelli Pallastunturi,  Muonio. 
 
Hinta 665 € 2 hh, sisältää matkat, aamiaisen, 
päivällisen  retkieväät ja saunan.  
Paikkoja on varattu 40 hengelle. 
 
Ilmoittautumiset Timo Karevaara 050 3608778  
31.5. mennessä. 
 
Lähde nauttimaan Suomen kauneimmista 
tunturimaisemista.  
 



 

  11 

 

    30.9. laulettiin lappiaiheisia  
     lauluja Karjala Pirtillä.  

     Laulattajana Maarit 
     Honkivaara 

 

 

 

 
 

 
Joogaharjoituksiin     
tutustuttiin Karja-
la Pirtillä 14.10. 
Leilan ja Annen 

opastuksella.      

 

 

Talviuintia tehtiin tutuksi  Ahveniston saunalla 12.10. järjeste-
tyssä talviuintikauden avauksessa, jossa osallistujilla oli mahdol-
lisuus saunoa ja uida . Tapahtuman aikana  saunalla vieraili 
arviolta  50 talviuinnista kiinnostunutta.  
Ahveniston saunavuoron  suosio on edelleen jatkunut. Par-
haimmillaan saunojia on kerralla ollut liki 30, mutta kyllä sopu 
on tilaa antanut, kertovat mukana olleet.  
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 Leila 

Syyskokous  18.11. 
Puheenjohtaja Siiri 
Ylivarvi avasi koko-
uksen ja kiitti kaikkia 
ladun toiminnassa 
mukana olleita. 
Puheenvuorossaan 
hän kertoi Hämeen- 
linnan Ladun jäsen- 
määrän olleen 675 

henkilöä n. 20 vuotta sitten, kun hän aloitti hallituksessa. Vuoden 
2014 lopussa jäsenmäärä oli 1030. 
Jäsenistön keski-ikä on korkea ja aktiivisia toimijoita vähän. Talkoolai-
sia on kuitenkin aina saatu. Siitä ovat   osoituksena loka-joulukuun ai-
kana Joutsituvalla pidetyt  puutalkoot. 
 
Kokousta johti Helena Manner ja sihteerinä toimi Anja Leinikka .  
Kokous eteni esityslistan mukaan. 
Toimintasuunnitelmaan kokousväen keskuudessa toivottiin lisättävän 
viikonlopun patikkaretki. Toivomus huomioitiin ja toimintasuunnitel-
ma  hyväksyttiin. Samoin hyväksyttiin  talousarvio sekä jäsenmaksut, 

jotka pidetään ennallaan. 
 
Puheenjohtajaksi kaudelle  
2015-16 valittiin 
Leila Vikberg Siiri Ylivarvin 
ilmoitettua, että ei ole 
käytettävissä puheen- 
johtajan tehtävissä. 
Hallitus  kiitti Siiriä pitkä- 
aikaisesta ja aktiivisesta 
puheenjohtajakaudesta    
kukkasin. 

  Siiri 
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Hallituksen muut jäsenet Anne Artolahti,  Marita Bäck, Marja-Leena 
Karevaara, Janne Kalmari, Anja Leinikka, Rofa Snabb, Seppo 
Tamminen (uusi). Siiri Ylivarvi . Varajäsenet Mirja Nurola (uusi) ja 
Mari Parikka-Nihti (uusi) 
Yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedotteet julkaistaan 
Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla ja yhdistyksen kotisivuilla. 
Poikkeuksena isommat tapahtumat, joista ilmoitus myös Hämeen 
Sanomissa. Jäsenille postitetaan Kiehinen  kaksi kertaa vuodessa. 
Hallitukselle ei ollut tullut esityksiä syyskokoukselle, joten 
puheenjohtaja kiitti kokousväkeä sekä luopuvaa puheenjohtajaa Siiri 
Ylivarvia ja päätti kokouksen. 
 

Joutsituvalla puita on  
kaadettu ja karsittu  
pätkitty ja halottu.  

 
Nyt puut ovat siististi 
pinoissa, oksat 
poltettu 
ja pihapiiri siistitty. 

 

 
 

 
 
 

8.11. Patikoitiin 
Evolla  
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13.12. järjestetyssä lyhty tapahtumassa oli arviolta 300 osallistujaa. 
Karhunluolalle kulki valaistu metsäpolku ja perillä joulupukki jututti 
lapsia ja vastaanotti lahjatoivomuskirjeitä . 
Ulkoilumajan kodalla nautittiin riisipuuroa, glögiä ja grillimakkaraa. 

Pikkujoulutunnelmaa 
Joutsituvalla 6.12. 

Puurojuhla Karjala Pirtillä 29.11. 
Joululaulut laulettiin ja tonttu-
leikki leiittin Riitta Kopran 
säestyksellä. Kuvassa oikealla 
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JAOSTOT 2015 
 
Palloilujaosto  Rauno Kalmari           050 3584597 
Soutujaosto  Janne Kalmari            050 5533569 
Vapaaehtoistyö   Siiri Ylivarvi           040 0743063 
Emäntä    Marita Bäck           040 563 1152 
Majaisäntä  Tapio Pilvinen 

   Seppo Tamminen           050-5941932 ? 
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 100 €/vrk 1-5 henk. ja 150 €/vrk yli 5 henk 
 
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 568000-40222362 

 
Suomen Latu puh.  09 170 101   

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


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tapahtumiin tulevista muutoksista ilmoitetaan Hämeenlinnan 
Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla ja kotisivuilla. 

Joutsitupa sijaitsee Kankaistenjärven rannal-
la. Ajo-ohje: 10-tietä n. 6km Tuulokseen päin, 
käänny oikealle ja seuraa viittoja Joutsiniemi 
ja Joutsiniementie. 
 


