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Lentopalloilua ja vesijumppaa 
Tammikuussa jatketaan. Sivu 6 ja 7 
 

Nyt Lumikenkäilemään 

Aloitetaan Lammintien varresta. Sivu 11 

 

 
 

Lumen veiston mestaruus kilpailut 
Kävelykadulla Turengissa. Sivu 12 

Vapaita lomaosake-viikkoja 
Vuosille 2017 – 2018, sivut 8 - 9, varaa omasi. 



Janakkalan Latu ry  perustettu 13.9.1967 
 

Kotisivu: http://www.janakkalanlatu.fi/ ja facebook: https://www.facebook.com/janakkalanlatu  

 

HALLITUS  2017: Jäsenmäärä 265    17.11.2016 
 

Puheenjohtaja 
Eija Paturi  Ylikyläntie 11,  14200  TURENKI    matka 040 754 7532 

  eija.paturi@hotmail.com 

Varapuheenjohtaja 
Tiina Hiidenkari  Iso-Hiidentie 1,  14200  TURENKI   matka 0400 487 680 
 tiina@iso-hiidenkartano.fi 

Sihteeri / Jäsensihteeri 

Hilkka Sikiö  Ratastie 3 B 16,  14200  TURENKI   matka 040 735 8448 

 hilkka.sikio@gmail.com 

Rahastonhoitaja 

Harri Niemi  Lastuvuorentie 78,  14200  TURENKI   matka 040 455 3970 

 Faksi  (03) 656 2030 harri.niemi@nekopa.fi 
Jäsenet 
 

Seppo Karhunsuo  Kulmalammintie 3,  14140  JOKIMAA   matka 0400 661 063 
   seppo.karhunsuo@gmail.com 
 

Sirpa Koskinen  Paavo Cajanderin katu 1 B 17,  13200  HML   matka 0500 741 255 

   koskisensirpa@gmail.com 
 

Päivi Kuotola  Kuotolantie 53,  14240  JANAKKALA   matka 050 599 5553 
   paivi.kuotola@gmail.com 
 

Heidi Nivasalo  Lastuvuorentie 78,  14200  TURENKI   matka 040 748 2312  
    heidi.nivasalo@gmail.com 
 

Satu Saarinen  Salpausseläntie 7,  11100  RIIHIMÄKI    matka 0500 729 143 
   satu.saarinen@k-supermarket.fi 

Varajäsenet 
 

Maire Savonen  Koljalantie 2 b 4,  14200  TURENKI   matka 040 722 3469 
   maire.savonen@hotmail.com 
 

Raija Sinimaa  Valtakatu 3 B 10,  11130  RIIHIMÄKI   matka 045 342 1551 
   raija.sinimaa@gmail.com 

TOIMIKUNNAT:  (ensimmäisenä vetäjä) 
 

Retkitoimikunta:   Hallitus 
 

Tiedotustoimikunta:  Eija Paturi, Harri Niemi, Sirpa Koskinen 

Kotisivu ja facebook Hilkka Sikiö 
 

Majatoimikunta: Seppo Karhunsuo, Juhani Myllymaa, Pentti Lepistö 
 

Majaisäntä: Seppo Karhunsuo    matka 0400 661 063 

 
2 Kansikuva: Ensilumilta, Korkeakangas, Valkeakoski , kuva Harri Niemi 
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JOULUN TAIKAA  Yhdessä! 
 

Tätä lukiessa olet jo varmaan tehnyt joulusiivon, siis sen siivoamisen mikä 

juhlimisen jäljiltä jäi. Tosin väitetään, että Joulu on hiljentymisen aikaa. 

 

Perheessä jossa on kaksi aikuista, ei luulisi sotkua tulevan, mutta koira ja kaksi 

kissaa kyllä pitävät huolen, että jostain löytyy karvoja. Toisaalta koira sitten 

aiheuttaa myös sen, että liikkeelle on lähdettävä, satoi tai paistoi, tuuli tai 

tyveni, isännänkin jaloissa kulkee kuraa, tosin se jää eteiseen. 

 

Kissat taas riemastuttavat elämistä muuten, sohvalla on mukava loikoilla kun 

karvakerä kehrää vieressä. Aamuyöstä sen mukavuutta ei puoli neljän aikaan 

oikein muista, mutta kun tulee nälkä on ruokaa saatava ja palvelusväeltähän sitä 

saa, kunhan saa ensin ne unikeot ylös. Ai, toinen haluaakin vain ulos hiiriä ja 

myyriä pyytämään tai lähtee naapuriin, kolleja katsomaan. 

 

Nyt ollaan menossa kuitenkin hyvää vauhtia keskitalvea kohden ja mukaan tulee 

niin hiihtämiset kun lumikenkäilyt, pulkkamäkeä unohtamatta, niin pulkalla on 

laskettu jo pitkään, kyllä se kivaa onkin, kunhan vain taipuu istuvilleen ja saa 

vielä siihen jalkotilaan lapsen mukaan, sitten mentiin ja kovaa.  

 

Niin, yritän vain sanoa, eli kirjoittaa, että mukavaa tekemistä on touhuta niin 

kotona kun latuyhdistyksen tapahtumissa. Molemmat tukevat toisiaan. Vaikka 

kiire painaa päälle, mitäköhän se tarkoittaa? niin kannattaa välillä lähteä uusille 

urille, katsomaan mitä yhdistyksen puuhamiehet, nykyään enempi puuhanaiset 

ovat saaneet aikaiseksi. Kivoja pikku retkiä lähiluontoon, aivan uusia 

harjupolkuja, komeita isoja kiviä tai mahtavia jyrkänteitä löytyy ihan läheltä, 

ehkä pienen lammen takaa, eteen tulee yllättäin rehevä suo tai karu kangas. 

Elämä on yllätyksiä täynnä. 

 

Toisaalta lehdestä voit lukea, keitä uusia jäseniä saimme hallitukseen. Innolla 

odotan itsekin, mitä uutta he tuovatkaan tullessaan, nuo ihanat naiset, saavat 

ainakin päät kääntymään… 

Tavataan lumilla, harri 

3 



JANAKKALAN LATU VUOKRAA RETKEILYVÄLINEITÄ 

 

Varustevuokraukset: Erkki Niemi   0500 483 908 

Lumikengät:   Harri Niemi   040 455 3970 

Ahkio:  Reijo Helenius  (03) 688 2255 

Janakkalan Latu vuokraa Jäsenille € / ulkopuolisille € 

Ahkio 2 € / 4 € vrk 5 € / 9 € viikko 

Kattila 10 litraa 1 € / 2 € vrk 3 € / 6 € viikko 

Rinkka 2 € / 4 € vrk 8 € / 12 € viikko 

Vaellusteltta ”AKKA” 3-hengen 2 € / 4 € vrk 8 € / 12 € viikko 

Lumikengät 5 € / 10€ vrk 20 € / 40€ viikko 

 

Latumajan vuokraukset:  

Majaisäntä:  Seppo Karhunsuo    matka 0400 661 063 

 

Latumaja  vrk  Talvihinta 1.10.–31.3. 

koko talo  120€  200€ 

alakerta    50€    80€ 

Latumaja   Hausjärventie   1162   14200  Turenki  Latualennus 10% 

 

Vuoden 2017 jäsenmaksut: 

 - perheen 1. jäsen     30,00 € 

 - perhejäsenmaksu (samassa taloudessa asuvat)  46,00 € 

 - nuoriso- / opiskelijajäsen (alle 29 v)   16,00 € 

 - rinnakkaisjäsen (pääjäsen toisessa yhdistyksessä) 25,00 € 

 - kannatusjäsenmaksu    500,00 € 

 - yhteisöjäsen     27,00 € 
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SYYSKOKOUS PÄÄTÖKSIÄ  Yhdessä! 
 

Janakkalan Latu ry:n syyskokous pidettiin omalla latumajalla tiistaina 25.10.2016. Paikalla oli 

17 jäsentä. 

 

Eija Paturin johdolla kokous nuijittiin läpi puolessa tunnissa, oltiin harvinaisen yksimielisiä, tai 

hallituksen esitykset oli hyvin perusteltuja. 

 

Ainakin toimintasuunnitelma oli hyvä, kattava ja tarkka. 

Talousarvio numeroineen selkeä, vaikka remonttivarauksesta johtuen negatiivinen, omalla 

talkootyöllä se saadaan kuitenkin käännettyä. 

Jäsenmaksuja nostettiin silkinhienosti. 

Hallituksen kokoonpanoon ei tehty määrä muutoksia, mutta laatuun puututtiin. (kotimatkalla 

huomasin, että naisvaltahan sinne syntyi…) 

Puheenjohtajana jatkaa seuraavan kaksivuotis kauden Eija Paturi. 

Erovuoroisten (Hilkka Sikiö, Seppo Karhunsuo, Pentti Lepistö ja Juhani Myllymaa) tilalle 

hallitukseen valittiin uudestaan Hilkka Sikiö ja Seppo Karhunsuo, sekä uusina Sirpa Koskinen 

ja Päivi Kuotola. Vanhoina jatkavat Tiina Hiidenkari, Harri Niemi, Heidi Nivasalo ja Satu 

Saarinen. Varajäseniksi valittiin Raija Sinimaa ja Maire Savonen. 

 

Toiminnantarkastajiksi valittiin uudestaan Reijo Hietanen ja Anne Jokinen, jotka tarkistavat 

siis vuoden 2017 tilit joskus keväällä 2018! 

 

Järjestäytymiskokous pidettiin myös Latumajalla, mutta vasta 17.11.2016. Siellä valittiin 

varapuheenjohtajaksi uudestaan Tiina Hiidenkari ja sihteeriksi/jäsensihteeriksi Hilkka Sikiö, 

sekä rahastonhoitajaksi Harri Niemi. 

 

Kesän pyörärastien arvonnassa onnetar suosi Markku Myllymaata Pyörälaukulla, Toini Koskelaa 

Startin vyölaukulla (voiteita täynnä), villasukat menivät Maire Kuivaselle ja Matti Mattilalle. 

Osallistujia tai rastien palauttajia oli yhteensä 16, joista 10 oli löytänyt kaikki rastit. 

 

 

Janakkalan Latu ry 
 

Kevätkokous 28.03.2017 kello 18.00 
 

Latumajalla Tanttalassa 

 

Käsitellään säännöissä kevätkokoukselle määrätyt asiat. 

 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa. 

 

Hallitus. 
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SAUVAKÄVELYÄ  Yhdessä! 
 

Sauvakävelyt jatkuvat maanantaisin Konttilassa lumien sulettua, eli joskus maalis-huhtikuulla. 

Lähtö Valimonkujan P-paikalta klo 18.00. Noin tunnin kävelylenkki, lisäksi alkuverryttely ja 

loppuvenyttely. Vetäjinä Eija Paturi 040 754 7532 ja Seppo Karhunsuo 0400 661 063. 

Seuraa ilmoitteluamme Janakkalan Sanomien seurapalstalla ja kotisivullamme. 

 
 

 

 

LENTOPALLOILUA  Yhdessä! 
 

Joulutauon jälkeen aloitetaan 11.01., pelataan keskiviikkoisin tuttuun tapaan Leppäkosken 

koululla klo 18.30 – 20.30 joka viikko. Kuka muistaa kouluajoilta sen kun onnistui syötössä, 

torjunnassa tai nostossa?, eipä kovin moni, koska niitä onnistumisia tuli harvoin. Mutta 

pelaamisen riemun muistaa monikin, oli se ihan toista kun historian tunnilla, vai oliko 

sittenkään? Lähde nyt kokeilemaan, voit jopa ihastua! Kyselyt Tane Kömi 050 528 2450 joka 

vastaa pelaamisesta. Tervetuloa mukaan uudetkin lentopalloilijat. Pelimaksua kerätään 1,5 

euroa/kerta salimaksun kattamiseksi. 
 

 

 

 

PITKÄT KÄVELYT  Yhdessä! 
 

Pääkävelijänä Keijo Malinen 040 523 5019. 

 

Su 01.01. aloitetaan kevätkausi, kävellään 20 km kerrallaan, joka toinen viikko ja aina vuoroin 

lauantaina-sunnuntaina. Lähtöpaikkana tällä ensimmäisellä kerralla on Hakamäen P-paikka, 

Tykkivajantiellä. Vetäjänä Keijo Malinen.  

 

Eli kävely päivät ovat 01.01., 14.01., 29.01., 11.02., 26.02., 11.03., 26.03., 08.04., 23.04., 06.05., 

21.05. ja 27.05. 

Helmikuussa matkaa pidennetään 25 km:iin, maaliskuussa tulee taas 5 km lisää jne. Perinteinen 

toukokuun viimeinen koitos on la 27.05., alustavasti 55 km paljon metsäpolkuja,  siitä tietoa 

myöhemmin. 

 

Juotavaa ja pienet eväät (25 km:n ja pidemmillä pidetään kahvipaussi) matkaan, myös uudet 

kävelystä kiinnostuneet tervetuloa! Ei matka, eikä vauhti ole ”tappavaa”, ja mukavassa 

seurassa on tosi kiva kävellä, vaikka joskus vähän harmittaakin lähtiessä! Yleensä kotiin 

palattua ja kun on saunonut ja syönyt, tulee sellainen hyvä olo. 
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VESIJUMPPAA  Yhdessä! 
 

Kun nyt jatkat syksyllä alkanutta kautta, niin ensi kesäksi saat paremman kunnon! Tai vaikka 

vasta aloittaisit, ei kunto ainakaan rapistu. 

Parittoman viikon maanantaisin, 02.01. alkaen ja aina klo 19.00. Jumppa kestää 45 

minuuttia ja kunta perii normaalin uimahallimaksun lisäksi vesijumpasta 1,5 euroa/kerta. 

Monen mielestä vesileikit on kivoja, mutta harva muistaa (dementia), että ne voivat olla myös 

tehokkaita, kannattaa lähteä kokeilemaan. Kun tulet paikalle vähän aikaisemmin, ehdit vaikka 

uimaan kilometrin ennen jumpan alkua tai suorittamaan parit uimahypyt, samalla rahalla! 

Tehokkuus maksimoituu. Seuraa seurapalstaa ja nettiä, niin tiedät muutoksista. Ihana Liisa 

laittaa sinutkin hikoilemaan! 

 

 

 

 

LATUMAJALLA TAPAHTUU  Yhdessä! 

 

Latumajalla pelataan ja saunotaan joka tiistai n. klo 16 – 19 paikalla on aina varmasti joku.  

Kunhan saamme remontti touhut käyntiin, onkin niin, että sauna ei lämpenekään, mutta luvattu 

on, että 50 v. juhliin mennessä maja on taas paremmassa kunnossa. 

Mutta vielä sanotaan, että ensimmäinen tulija laittaa saunan lämpiämään. Kortti-ringistä 

kuuluu kummia, joku manailee kun saa aina huonot kortit, toisella tökki korona nappulat tai 

keppi on vääristynyt kosteudesta, pää pyöristynyt vinoksi, eihän tästä mitään tule. Minä 

ainakin menen jo kahville, onko kukaan tuonut piirakkaa? Ai ei vai, koskas ne Keijon nimipäivät 

taas onkaan, sopii tiistaille (21.02.) ja ainahan Riitta, Matti ja Sakarikin voivat tuoda 

kahvipullaa, ihan yllättäenkin. Tule sinäkin kokemaan tätä. 

 

 

 

HIRVIJAHDIT  Yhdessä! 

 

Joka syksyiset jahdit on ajettu ja hyvin ne menivätkin, kiitos Teille ajokaverit. 

Ensi syksynä on taas luvassa samat ajopäivät eli aloitetaan Pyhäinpäivänä la 04.11. ja toinen 

jahti viikonpäästä la 11.11.2017. Laita jo kalenteriin ylös. 
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Lomaosakevaraukset: 

Varauksia vuosille 2017 - 2018 ottaa vastaan Harri Niemi puh. 040 455 3970 

Sovi puhelimitse avaimen nouto ja palautus. 

 

Lomaosakeviikot Ylläskuningas A3 V.2017 
vk Pvm. lähtöhinta jäsenhinta -20% 

4 21.01.-28.01. 250 200 

7 11.02.-18.02. 250 200 

10 04.03.-11.03. 375 300 

16 15.04.-22.04. 575 460 

19 06.05.-13.05. 250 200 

22 27.05.-03.06. 125 100 

25 17.06.-24.06. 125 100 

28 08.07.-15.07. 250 200 

31 29.07.-05.08. 250 200 

34 19.08.-26.08. 250 200 

37 09.09.-16.09. 575 460 

40 30.09.-07.10. 250 200 

46 11.11.-18.11. 125 100 

49 02.12.-09.12. 250 200 

 

    
Lomaosakeviikot 5B Kiilosoppi V.2017 
vk Pvm. lähtöhinta jäsenhinta -20% 

2 07.01.-14.01. 125 100 

14 01.04.-08.04. 575 460 

20 13.05.-20.05. 250 200 

26 24.06.-01.07. 125 100 

32 05.08.-12.08. 250 200 

38 16.09.-23.09. 575 460 

44 28.10.-04.11. 125 100 

50 09.12.-16.12. 250 200 
 

 

Kaikilla on oikeus varata yhdistyksemme lomaosakeviikkoja vuodelta 2017. 

Lomaosakevaraukset Harri Niemi puh. 040 455 3970.  

Sovi puhelimitse avaimen nouto ja palautus. 
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Lomaosakeviikot Ylläskuningas A3 V.2018 
vk Pvm. lähtöhinta jäsenhinta -20% 

3 13.01.-20.01. 250 200 

6 03.02.-10.02. 250 200 

9 24.02.-03.03. 375 300 

12 17.03.-24.03. 575 460 

15 07.04.-14.04. 575 460 

18 28.04.-05.05. 250 200 

21 19.05.-26.05. 250 200 

24 09.06.-16.06. 125 100 

27 30.06.-07.07. 125 100 

30 21.07.-28.07. 250 200 

33 11.08.-18.08. 250 200 

36 01.09.-08.09. 375 300 

39 22.09.-29.09. 575 460 

42 13.10.-20.10. 250 200 

45 03.11.-10.11. 125 100 

48 24.11.-01.12. 125 100 

51 15.12.-22.12. 250 200 

 

 

   
Lomaosakeviikot 5B Kiilosoppi V.2018 
vk Pvm. lähtöhinta jäsenhinta -20% 

4 20.01.-27.01. 125 100 

10 03.03.-10.03. 375 300 

16 14.04.-21.04. 575 460 

22 26.05.-02.06. 250 200 

28 07.07.-14.07. 125 100 

34 18.08.-25.08. 250 200 

40 29.09.-06.10. 375 300 

46 10.11.-17.11. 125 100 

52 22.12.-29.12. 375 300 
 

 

Jäsenillä on etuoikeus v.2018 varauksiin tammikuun 2017 loppuun  

(1vk/jäsenperhe) jonka jälkeen myös muut voivat varata yhdistyksemme lomaosakeviikkoja. 

Lomaosakevaraukset HUOM! Varauksia v:lle 2018 ottaa vastaan  

Harri Niemi puh. 040 455 3970  02.01.2017 klo 8.00 alkaen.  

Sovi puhelimitse avaimen nouto ja palautus. 
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TALKOOT LATUMAJALLA  Nimenomaan 

Yhdessä! 
 

Vielä ei ole alkanut vasarat ja muut työkalut heilumaan, mutta 

toivottavasti vuoden vaihteen jälkeen, kevät talvella viimeistään. 

Seuraa ilmoittelua, josko talkoita olisi tiedossa. Voit myös 

ilmoittautua remontti-Reiskaksi tai –Raijaksi. Eija Paturi 

040 754 7532 ottaa mielellään vastaan innokkaita laatoittajia 

tai kirvesmiehiä, maalisudin on arvioitu pysyvän kenen kädessä 

tahansa ja aina tarvitaan myös kokkia ja keittiöpiikaa. Hallitus. 

 

 

 

 

 

HÄMEEN LATUALUEEN TAPAHTUMIA  Yhdessä! 
 

Aluepalaveri 21.-23.04. Suomen Ladun kevätliittokokouksen yhteydessä Helsingissä, hotelli 

Rantapuistossa. Kyselyt alueen tapahtumista Anna-Maija Rae 040 583 2733 tai anna-

maija.rae@pp.inet.fi   

 

Surkeus sentään, mutta tänävuonna ei ole Hämäläisten 

Pikkujoulua laisinkaan. Niin ne hyvätkin perinteet muuttuvat, vai 

onko tämä vain välivuuosi? 

 

No Janakkalan ILVES ainakin osaa vielä hyppiä kuusen ympärillä, 

joulupuu on rakennettu ja Tip, Tip, Tipi Tap Tontut hiljaa hiipii ja 

kynttilät sammuu, joulurauhaa toivottaa kunnonväki, Varpuset 

jouluaamussa Kulkusten helkätessä ja Reen jalasten liukuessa, 

nyt nuortuu jo vanhakin ja joulupukin taakkaa vetää Petteri 

Punakuono, Kiltit lapsukaiset leipoo pipareita kun tontut hiipii 

nurkan taa ja isoon kirjaan kirjaavat pienetkin kiukut yms. 

Lahjoja on kuitenkin reki pullollaan ja Kauraa saa tallissa lepäävä 

heppakin, ilo on ylimmillään. 

 

 HYVÄÄ JOULUA ja ONNELLISTA UUTTA VUOTTA toivoo koko latuväki. 
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LUMIKENKÄILYÄ  Yhdessä! 
 

Kunnon lumitalvi on saanut odotuttaa itseään, vaikka ensilumi satoi 25.10.2016, toinen taisi 

tulla marraskuussa, kuten kolmaskin, niillä pääsi jo innokkaimmat hiihtämään, ainakin 

Lintuvuoren suunnassa. Nyt (19.12.) sataa taas vettä. 

 

Niin kuitenkin ajatuksena on, että Loppiaisen jälkeen lauantaina 07.01. olisi ensimmäinen 

Lumikenkäily. Lähtöpaikkana sorakuoppa Lammintien varressa, Taivasmäen soran tietä 

vastapäätä. Lähtöaika klo 10.00, tavoitteena käydä Käkilammella, laavulla tulet, eli matkaan 

hyvät eväät, kesto noin yli 3 tuntia. Vetäjänä Harri Niemi 040 455 3970. 

 

Toinen kenkäily la 21.01. 

 

Kolmaskerta la 04.02. osuu ihan tarkoituksella Suomen luonnonpäiväksi, ”Sukella Talveen” –

teemalla. Meillä se vaan järjestetään suurimman hiihtokoulun sijaan lumikengillä, niillä sitä 

vasta ”sukeltaa” voikin. 

 

Neljäntenä tulee la 18.02. 

Viideskerta la 04.03. 

Kuudes la 18.03. Lähtö klo 07.00 vetäjänä Harri Niemi 040 455 3970 

Aprillipäivää vietetään lumilla la 01.04. 

 

Niin näiden vetäjät ja lähtöpaikat on vielä osin avoinna, tarkennetaan sääolojen mukaankin. 

Mutta voit varata Harri Niemeltä oman päiväsi, mikä sinulle sopii ja kehitellä hienon reitin. 

 

Kuutamo lumikenkäily on Raijan päivänä to 09.02. ja silloin lähtöpaikka Hakamäen P-paikka 

Tykkivajantiellä klo 19.00, tehdään parin tunnin lenkki laavulle, omin eväin. Vetäjänä Seppo 

Karhunsuo 0400 661 063. 

 

Viime keväältä 26.03.2016     11 



LUMENVEISTO  Yhdessä! 
 

Turengin Tuleksilla kävelykadulla lauantaina 18.02. klo 10.00 – 13.00 

 

Ilmoita oma joukkueesi mukaan kunnan kotisivuilla, Janakkalan Ladulla on joukkue, johon voit 

tulla mukaan veistämään. 

 

Tapahtumalla on säävaraus, kuten lumileikeissä yleensäkin näinä nykytalvina. 

 

Tiedustelut Erkki Niemi 0500 483 908 tai Eija Paturi 040 754 7532 

 

Myös kunnan kotisivu www.janakkala.fi/tapahtumat antaa lisätietoa. 

 

 

 

LAURINLATU  Yhdessä! 
 

Tosi perinteinen laturetki hiihtopäivä Janakkalassa la 11.02. 

 

Lähtö/mehuasemat avautuvat klo 08.00 ja sulkeutuvat 16.00 

 

Latumaja toimii yhtenä asemana, sieltä on sopiva matka Kiipulaan, Leppäkoskelle tai 

Mallinkaisille ja toisen mielestä sopiva matka on vähän pidempikin. 

 

Lisätietoa löytyy www.janakkala.fi/tapahtumat 

 

 

MEHUASEMAT  Yhdessä! 
 

Hiihtokaudella, kunhan latu saadaan avattua Latumajalle 

asti, siellä toimii mehuasema sunnuntaisin klo 10.00 – 14.00. 

Seppo Karhunsuolta 0400 661 063 voit kysellä vapaita 

päivystysvuoroja. Mehuaseman hoitajana saat huolehtia 

tarjottavasta, parasta kiitosta saat itse leivotuilla pullilla, 

kakuilla, piirailla ja munkeilla. Kahvin keiton lomassa ehdit 

lämmittää mehua ja jutella mukavia reippaiden hiihtäjien 

kanssa. Tästä tulee kiva päivä, jos aurinko vielä sattuu 

paistamaan on suosio taattu. 
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HERAJÄRVEN KIERROS 60 km/24 h 

- Janakkalan Ladun reippaat kävelijät toteuttivat retken 18.- 19.6.2016 

Niin kuin monet ikimuistoiset kokemukset ja seikkailut, tämäkin sai alkunsa Saarisen Satun heittämästä 

ideasta. Ensin puhuimme ”Kolin pitkästä kävelystä” huvittuneesti, mutta pian huomasimme valmistelevamme 

matkaa tosissaan. Satu oli lukenut Herajärven kierroksen olevan yksi Suomen vaativimmista ellei vaativin 

vaellusreitti. Lähdimme reitille tavoitteena kiertää tämä vaarojen rinteiltä ylös ja alas kulkeva polku 24 

tunnissa. Vain Satu Saarinen ja Raija Sinimaa olivat Herajärven kierroksen (vain pohjoisosan noin 40 km) 

aikaisemmin vaeltaneet ”oikeana vaelluksena” rinkkojen kanssa ja aikaa he olivat käyttäneet suositellut (3) 

kaksi vuorokautta. 

Kävelijöinä Herajärven kierrokselle lähtijät olivat kyllä kokeneita. Janakkalan Ladun toimintaan on jo 

useamman vuoden ajan kuulunut säännölliset pitkät kävelyt. Syksyllä aloitetaan 20 km lenkeillä joka toinen 

viikko ja matkaa pidennetään kevään edetessä ja valon lisääntyessä niin, että toukokuun viimeisenä 

viikonloppuna on odotettu pitkä kävely. Tänä keväänä matka oli 52 km, mutta on joinain vuosina kävelty yli 

70 km. Puhumattakaan siitä vuodesta, jolloin kierros oli koko Janakkalan ympäri ja matkaa tuli reilut 160 

km. Janakkalan polut ja tiet ovat tulleet näillä kävelyreissuilla tutuiksi. Kävelyiden ideoijana ja useimpien 

reittien suunnittelijana sekä virallisena ”kävelymestarina” Janakkalan Ladussa toimii Keijo Malinen. 

Harjoittelukilometrejä Herajärven kierrokselle lähtijöillä oli siis takana melko reilusti. Ryhmässä oli 

seitsemän innokasta kävelijää. Sadun ja Raijan lisäksi matkaan lähti Tiina Hiidenkari, Seppo Karhunsuo, 

Sirpa Koskinen, Päivi Kuotola ja Harri Niemi. Jotta reppu pysyi riittävän keveänä, me saimme juoma ja 

ruoka täydennystä reitin varrella. Huollosta meillä vastasi Timo Sinimaa, Hannu Kananen ja Marja-Liisa 

Nordfors. 

Vaikka Janakkalassa kävelyreitit ovat kulkeneet mm. Kalpalinnan maastossa, Kolin alueen vaarat olivat 

todella omaa luokkaansa.  

Vaelluksen alkaessa lauantaiaamuna ilma oli sateinen ja sumuinen, joten alkumatkasta Ukko-Kolilta 

kansallismaiseman ihailu jäi lähinnä arvailujen varaan, mutta matka eteni ja sää kirkastui. Ryläyksellä 

olevasta näkötornista avautunut maisema sai kävelijäjoukon lumoutumaan. Lumous vaihtui toisiin tunnelmiin, 

kun ennen Kiviniemen tilaa alkoi kova sade ja ukkonen jyrähteli voimallisesti. Minkä kesä (sekä) kastelee 

sen se myös kuivaa, mutta tälle retkelle sattui lähinnä sitä sadetta. Onneksi sade oli enimmäkseen tihkua, 

joten sopivilla varusteilla keli ei tuottanut ongelmia. Emme antaneet edes ”sateen ja tuulen kestävien” 

hyttysten haitata, vaikka kovasti olivat kulkijan iholle pyrkimässä. Vai johtuiko se siitä, ettei meidän lisäksi 

paljon muita kulkijoita reitillä näkynyt.  

Vaativin ja samalla tietysti mieleenpainuvin väli oli ehdottomasti Eteläpään ja Suopellon välinen 

vaellusosuus. Kulku tuntui olevan pelkästään vaaran rinnettä ylös ja alas ja ylös ja alas, eikä mitenkään 

loivasti, sillä useat nousut ja laskut olivat yllättävänkin jyrkkiä. Monta kertaa mietti, miten olisi ilman 

vaellussauvoja selvinnyt. Oman lisänsä taipaleelle toi se, että olimme Suopellon laavulla noin klo 01.00. 

Ennen auringonnousua (noin klo 03.00) oli melko pimeää, varinkin vaarojen välissä kuusikoissa, mutta 

kesäyön pimeys ei kauan kestä ja lintujen laulu ei lakannut koko yönä.  Kulkijan oli mukava taivaltaa hyvin 

merkityllä reitillä, jossa aina sentään välillä oli helppokulkuisempiakin osuuksia mm. Suopellon ja Rykiniemen 

välinen osuus. Rykiniemen jälkeen on Herajoki, joka ylitetään kahluuvaijereiden avulla. Täällä olivat Suomen 

ensimmäiset kahluuvaijerit. Ja onhan Suomen vanhin merkitty luontopolku juuri Kolilla vuodesta 1896.   

Herajärven Kierros Kolin upeissa vaaramaisemissa on hieno kokemus ja me teimme sen, kävelimme reitin 24 

tunnissa – tai rehellisesti kertoen siinä meni 24 tuntia 15 minuuttia. Ja Päivin matkamittari näytti 

kävellyksi kilometreiksi 61. Kirjoitti Sirpa Koskinen. 
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HANKI JÄSEN  Yhdessä! 

Suomen Ladun elinehto ovat paikallisesti toimivat jäsenyhdistykset. Tarjoamme mukavan 

yhteisön matalan kynnyksen liikuntaan, mihin on helppo kutsua myös ystävä tai naapuri 

mukaan. Suomen Ladun jäsenmäärä on tällä hetkellä yli 80 000. Hurjin kasvuvauhti on viime 

vuosina tasaantunut, mutta suomalaisten tarve ulkoilulle ja yhteisöllisyydelle ei ole kadonnut 

mihinkään. Latu-jengissä on vielä tilaa! Hankkimalla uuden jäsenen joukkoomme, saat itse 

lahjan.  

Tämän hetken jäsenhankintalahjana on Startin Easy Duo -pikaluisto ja pikavoide-setti 

(arvo 27,80 €). 

 

Lahja postitetaan jäsenhankkijalle sen jälkeen, kun uusi jäsen on maksanut jäsenmaksunsa. 

 

 

Muista myös Jäsenyys lahjaksi mahdollisuus, voit maksaa kaverin jäsenyyden ja alkaa 

liikkumaan yhdessä! 
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 TAPAHTUMAKALENTERI Yhdessä! 
 

01.01. Pitkäkävely harjoitus 20 km   Turenki 

 

02.01. Vesijumppa jatkuu, parittomilla viikoilla  Tervakoski 

 

07.01. Lumikenkäilyt alkavat   ”Lammintie” 

 

11.01. Lentopalloilua keskiviikkoisin klo 18.30 – 20.30 Leppäkoski 

 

14.01. Toinen pitkä kävely harjoitus   ?  

 

21.01. Toinen lumikenkäily retki   ? 

 

04.02. Sukella talveen, lumikenkäily   ? 

 

09.02. Kuutamo lumikenkäily   Hakamäki 

 

11.02. Laurinlatu hiihtotapahtuma   Janakkalassa 

 

18.02. Lumenveiston mestaruus kilpailu  Turenki 

 

28.03. Yhdistyksen kevätkokous   Latumajalla 

 

01.04. Aprillipäivän lumikenkäily Lumilla  ? 

 

??.??. Sauvakävelyä maanantaisin, Lumien sulettua  Konttila  

 

21.-23.04. Suomen ladun kevätpäivät ja kokous  Helsinki 

 

27.05. TPK = Tosi Pitkä Kävely eli huipennus keväälle ? 

 

 

 

Tiesitkö, että voit ilmoittaa sähköposti osoitteesi Suomen Latuun ja tarkistaa muutkin tietosi 

ajan tasalle osoitteessa:  https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/palvelukortti.html 

 

 

 
Seuraa myös: 

Janakkalan Sanomien seurapalstaa ja kotisivujamme: http://www.janakkalanlatu.fi/  

sekä facebookkia: https://www.facebook.com/janakkalanlatu  
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Latumaja sijaitsee Someronlähteen kupeessa, Hausjärventie 1162 


