
 
 
 

Elokuu 2017 
 

 
JUHLI LUONTOA! 
JUHLI JANAKKALAN LATUA! 
Janakkalan Latu 50 vuotta 

 
 

Hämäräretki 
lapsille ja perheille.… 

 
 

Perinteinen syysilta 
Mallinkaisten leirialueella. 

 
Keskiviikko- ja torstai- 

 pyöräilyt jatkuvat. 
Sauvakävelyt ja suosittu 
Sauvarinne jatkavat! 
 
HIRVIJAHDIT HARVIALAN METSISSÄ, tule mukaan. 



 

Janakkalan Latu ry  perustettu 13.9.1967 
 

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

 

HALLITUS  2017:    Jäseniä 243 24.07.2017
  

Puheenjohtaja 
Eija Paturi  Ylikyläntie 11,  14200  TURENKI    040 754 7532 

eija.paturi@hotmail.com 

 

Varapuheenjohtaja 
Tiina Hiidenkari  Iso-Hiidentie 1,  14200  TURENKI   0400 487 680 

tiina@iso-hiidenkartano.fi 

 

Sihteeri / Jäsensihteeri 
Hilkka Sikiö  Hakoistentie 118,  14200  TURENKI    040 735 8448 

hilkka.sikio@gmail.com 

 

Rahastonhoitaja 

Harri Niemi  Lastuvuorentie 78,  14200  TURENKI    040 455 3970 

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

 
Jäsenet 
 

Seppo Karhunsuo  Kulmalammintie 3,  14140  JOKIMAA                        0400 661 063 

seppo.karhunsuo@gmail.com 

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

koskisensirpa@gmail.com 

Päivi Kuotola  Kuotolantie 53,  14240  JANAKKALA                  050 599 5553 

paivi.kuotola@gmail.com 

Heidi Nivasalo  Lastuvuorentie 78,  14200  TURENKI    040 748 2312  

heidi.nivasalo@gmail.com 

Satu Saarinen  Salpausseläntie 7,  11100  RIIHIMÄKI                0500 729 143 

satu.saarinen@k-supermarket.fi 
 

Varajäsenet 

Maire Savonen  Koljalantie 2 b 4,  14200  TURENKI        040 722 3469 

maire.savonen@hotmail.com 

Raija Sinimaa  Valtakatu 3 B 10,  11130  RIIHIMÄKI    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     0400 661 063 

 

Kansikuva: Mukuramänty Latumajalta, Harri Niemi. 
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Hei taas latulaiset! 

Tätä kirjoittaessani on jälleen käännetty uusi 

kuukausi esiin kalenterista. Elokuu on käsillä, 

koulut alkavat tuota pikaa ja sen myötä 

palataan pikkuhiljaa taas normaaliin arkeen.  

Kesä on ollut vähän vähemmän kesäinen kuin 

olisimme kai toivoneet. On ollut kylmää, 

sateista ja tuulista, aurinkoiset päivät, 

hellepäivistä puhumattakaan, ovat olleet 

kortilla. Toisaaltahan sää on vain 

pukeutumiskysymys. Oikeanlaiset varusteet 

päälle, niin ulkoilu on aina antoisaa ja tuntuu 

mukavalta (kuten tässä Repovedeltä otetussa 

kuvassa) viimeistään sitten, kun on palannut 

lenkiltä ja päässyt saunan lauteille rentoutumaan. 

Yhdistyksemme kesän on täyttänyt Latumajan alakerran remontti. Siellä on 

tehty perusteellista jälkeä, talkootunteja on jo nyt kasassa useita satoja ja 

työt jatkuvat edelleen. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikille teille, jotka olette 

käyttäneet aikaanne yhteiseksi hyväksi.   

Pyrkimyksemme on saada valmista yhdistyksemme 50-vuotisjuhliin.  Ainakin 

yläkerta ja laavu ovat käytössä, alakerta saattaa todella olla silloin vielä 

hieman vaiheessa, mutta tuskin se juhlimistamme haittaa.  

Toivottavasti tapaamme Latumajalla runsain joukoin 26.8., olette kaikki 

sydämellisesti tervetulleita!  

Eija, puheenjohtaja 

 

Janakkalan Latu ry 

Syyskokous 24.10.2017 kello 18.00 

 

Latumajalla Tanttalassa 

Käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat. 

 

Kahvitarjoilu. tervetuloa. 

Hallitus. 
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KUTSU 

Janakkalan Latu ry täyttää tänä syksynä 50 vuotta. 

Juhlimme yhdistyksemme syntymäpäivää rennosti Suomen luonnon päivänä 

Latumajallamme la 26.8. klo 14. 

Olette lämpimästi tervetulleita viettämään iltapäivää kanssamme. Ohjelmassa on 

tervehdysten vastaanottoa, palkitsemisia, musiikkia, kakkukahvit ja makkaranpaistoa 

laavulla eli mukavaa yhdessäoloa. 

TERVETULOA! 

Janakkalan Ladun hallitus 

Latumajan osoite on 

Hausjärventie 1162.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Autot voi jättää vastapäätä Latumajaa, Kauppamiehet Aaltosen pihaan. Huonompi jalkaisille on 

tilaa myös Latumajan pihassa, että rohkeasti myös perille autolla. 

 

Muistathan ilmoittautua Eijalle 040 754 7532 tai eija.paturi@hotmail.com jotta saadaan tarjoilut 

riittämään. 
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KILOMETRIKISA 2017  Yhdessä! 

Toukokuun alusta syyskuun loppupuolelle, tarkemmin 

01.05.-22.09.2017. 

Joukkueen nimi: Janakkalan Latu ry 

Osallistumiskoodi: Jlatu2017 

Ilmoittautua voit osoitteessa: 

http://www.kilometrikisa.fi/teams/join/ 

Vielä puuttuu ainakin se yksi pyöräilijä, jotta 

saataisiin 5 hengen joukkue täyteen. Yhteensä ajetut kilometrit 

jaetaan kuitenkin viidellä, eli annamme nyt tasoitusta aika paljon! 

Lähde siis mukaan Tehosarjaan kilometrejä keräämään, toivoo joukkueen 

johtaja 

Harri Niemi 040 455 3970. 

 

TORSTAIPYÖRÄILYT  Yhdessä! 
 

Olemme startanneet koko pitkän ”kesän” ja jatkamme elokuun loppuun asti. Turengin 

Keskuskioskilta klo 18.00. Pyritään löytämään vielä uusia reittejä ja kohteita, käydään 

vanhoissa tutuissakin paikoissa. Vetäjinä Harri Niemi 040 455 3970 ja/tai Eija Paturi 

040 754 7532. 
 

 

KESKIVIIKON MAISEMA -PYÖRÄILYT  Yhdessä! 
 

Keskiviikkoisin lähdemme Keskuskioskilta klo 18.00. Vetäjinä toimivat Tiina Hiidenkari 

0400 487 680 ja Hilkka Sikiö 040 735 8448. Jokaviikkoinen tapahtuma. Heinäkuun loman 

jälkeen vetäjät on pirteitä ja jatkavat elokuun loppuun asti. Kuulin, että kivoja maisemia on 

löydetty ja säätkin suosineet, ehkä jatkossakin näin. 

 

KULTTUURIPYÖRÄILY  Yhdessä 100-vuotta! 
 

Perinteinen, taidetta katsomaan, lähtee Keskuskioskilta la 12.08. klo 08.00. Nyt 

kulttuurin nälkäisiä viedään toistamiseen Iittalaan Naivistit näyttelyyn, miksei lasimuseoon 

ja ostoksillekin jää aikaa. Reitistä tulee 100 km pitkä, ajoaikaa varataan 7 tuntia, Sitten 

näyttelyt ja ruokailu päälle, niin kokopäiväretkihän tästä saadaan aikaiseksi. Matkalla 

poiketaan johonkin mukavaan kahvilaan. Vetäjänä Seppo Karhunsuo 0400 661 063. 
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Janakkalan Ladun pyörärastit 2017 
Rasti N:o Rastit noin 2m korkeudessa Etsi 

tunnus 

1 Kernaalantie noin 200m, vasemmalla kielletty ajosuunta  

vihje: Ulkoilureitin taulussa 

 

2 Rehakantien ja Tuulensuuntienristeys 

vihje: muuntajan puolella, pylväs 

 

3 Rehakantie ja uimarantatien risteys 

vihje: eka pylväs vasemmalla 

 

4 Vehmaistentie  vihje:20 m ennen kunnan rajaa, pylväs  

5 Launostentie – Toivantie E  vihje: pylväs ja kaappi  

6 Punkantie ja Maariansillanlenkki E  vihje: tolppa  

7 Helsingintie (vanha 3-tie) – Leimuntie P  

vihje: vanha mainostaulun ristikko 

 

8 Ryttyläntie ja Multamäentien risteys 

vihje: pylväs jossa sähkökaappi 

 

9 Leppäkoskentie ja Rahitunpolku 

vihje: 20m ennen, pylväs 

 

10 Haukankalliontie ja mastolle menevä tie  

vihje: lähin pylväs 

 

11 Hausjärventie ja Nikkiläntie  vihje: pylväs  

12 Tanttalantie ja Kuuselantien risteys  vihje: pylväs  

13 Löyttymäentie ja Marjamäentie  

vihje: nimetön tie toisella puolella noin 20m päässä, pylväs 

 

14 Saloistentie ja Metsäeerolantie vihje: A-tolppa  

15 Saloistentie ja Vapontie vihje: pylväs  

16 Lammintie ja Paapelintie  vihje: kunnan rajataulun takana  

17 Lammintien ja Rytkösentorin risteys vihje: pylväs  

18 Låndvikintien ja Heinäjoentien risteys vihje: pylväs  

19 Kiipulantien ja Hartailantien risteys vihje: pylväs  

20 Siankärsäntien ja Timpurintien risteys vihje: pylväs  

Rastit ovat vielä haettavissa 15.9.2017 asti, osallistu arvontaan, tuotepalkintoja, jos löydät vähintään 10 

tunnusta. Eli vielä ehdit mukaan. 

Toimita vastauksesi viimeistään 20.9.2017 Juhani Myllymaalle, juhani.myllymaa@pp.inet.fi tai Pentti 

Lepistölle, pentti.lepisto@live.fi  

Liitä vähintään nimesi, osoite ja luettelo löydetyistä rasteista tunnuksineen, puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite ovat myös hyvä liittää mukaan, nopeuttaa ehkä palkinnon saantia. 
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Sauvakävelyt 

Sauvakävelyt lähtevät taas Valimonkujalta           

maanantaisin elokuun alusta klo 18.00. jatkuen lumien tuloon asti. 

Vetäjinä tuttuun tapaan Eija Paturi (040 754 7532) 

 ja Seppo Karhunsuo (0400 661 063). 

 

Tervetuloa tähän noin tunnin lenkkiin, jonka alussa verryttely ja lopussa 

venyttelyt. 

 

 

SAUVARINNE  Yhdessä! 
 

Koko kesä on sauvottu tehokkaasti tiistaisin klo 

18.00 Kalpalinnassa ylämäkeä, välillä lepuutellen 

alas ja sitten taas takaisin. Tunnin tehotreenin 

aikana, ehdit tekemään noin 3 – 10 kierrosta 

ihan oman kunnon mukaan.  

Kokoontuminen vuokraamo-Kahvilan edessä, omat 

sauvat. 

Jatketaan syyspimeille asti. 

Vetäjänä Satu Saarinen 0500 729 143. 
 

 

Pitkänkävelyn harjoitukset 
 

Syyskausi aloitetaan su 10.09. klo 10.00 

Harvialan koululta. Tehdään 2 10 km:n lenkkiä. 

Vetäjänä toimii pääkävelijä Keijo Malinen 
040 523 5019. 
Omat eväät ja varusteet. 

Seuraava harjoitus Tarinmaalla Kirkon P-paikka la 23.09. vetäjänä Päivi Kuotola 050 599 

5553. Seuraavat kerrat su 08.10., la 21.10., su 05.11., la 18.11., su 03.12., la 16.12. ja su 31.12. 

nämä kaikki syyskaudella ovat samanpituisia, pyritään aina tekemään kaksi lenkkiä 10 km + 10 

km, joten voit lähteä vain tuolle ensimmäisellekin. Lähtöaika aina sama klo 10.00. 
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MALLINKAISTEN LEIRIKESKUS  

-syksyn sauna- ja peli-ilta Yhdessä! 
 

Kesäkausi päätetään 

vanhaan hyvään tapaan 

Mallinkaisten leirillä! 

tiistaina 29.8. klo 16 – 

20 

Luvassa on saunomista, 

pelailua, kahvittelua ja 

makkaranpaistoa sekä 

tietenkin mukavaa 
yhdessäoloa. Omin eväin! 

(osoite Mallinkaisten 

Rantatie) 
 

 

 

REPOVESI KUTSUI kesän alussa 

 

Vähän oli itselläkin aikaa siitä kun viimeksi kannoin rinkkaa, Trangian 

käytöstäkin sellaiset 5 vuotta, mutta nyt päätin lähteä Tiinan ja Päivin 

järjestämälle retkelle. Hurautimme Repovedelle kimppakyydein, perillä vielä 

pieni funtsaus, mitkä jalkineet, kopukat jalkaan ja menoksi. Vähän tihuttikin, 

mutta kiva ilma, vaijerilautta kulki tasaisesti, maisemat oli upeita, taukoja 

sopivasti. Ihmeteltiin toisten retkeilyvälineitä ja ruokia, mikä painoi gramman 

tai toinen enemmän, ravintoarvot oli kohdillaan myös. 

Saavuimme kaivolle, jonka piti olla majapaikan vieressä, no eihän tästä ollut 

kilometriäkään Karhulahden kodalle. Majoittuminen ja iltaruokailu, uimiset 

yms. Pieni iltapalaveri kodassa, juttu luisti, toiset nauroi, toiset vetelivät jo 

hirsiä teltoissaan. 

Retkeilijöiden runsas lukumäärä ja nuoria melkein kaikki, ihmetytti tai 

oikeastaan yllätti, meidän keski-ikäinen retkikunta oli vanhin. No hyvin mekin 

selvisimme, vaikka sunnuntai alkoikin sateisena ja hyttysten ajamisella. Ehkä 

silmien lepuuttaminen polulla ja maisemissa auttoi jaksamaan… muutamaa 

vinkkiä rikkaampana saavuimme riippusillalle ja pian sen jälkeen olimmekin 

takaisin autoilla. Kotimatka alkoi. Eikä sitä sadettakaan saatu kastumiseksi 

asti, shortseilla ja T-paidalla taisin selvitä.  

Päivi ja Tiina vähän jo lupasivat, että näitä tulee lisää, osallistujat kiittelivät 

sen verran paljon hyviä oppaita. 
8      Muisteli Harri. 



 

PUUTALKOOT LATUMAJALLA 

 
Latumajan ympäristöstä keräsimme kevään talkoissa rankoja, nyt ne pitää vain 

sahata ja tarvittaessa halkoa. 

Huom! 35 cm on sopiva pituus uusiin pesiin! 

puutalkoot omaan tahtiin 

 

Talkoolaisille hyvää mieltä. 

Omat sahat ja kirveet mukaan! 
 

Kaikille löytyy mukavaa puuhaa oman kunnon, osaamisen ja mielenkiinnon mukaan!!! 
 

 

 

Hämeen latualueen toimintaa: 
 

Syyskokous 07.-08.10. Kangasalla Vahderpään leirikeskuksessa. Samalla talviuintikauden 

avaus. Kangasalan Uintiseura ja Kangasalan Latu. 

 

Viestintää la 18.11. Tampereella, ehkä tähänkin saadaan lisätietoa. 

 

 

LENTOPALLOILUA  Yhdessä! 
 

Huom! tämä on alustava tiedotus, varmista aloitusajankohta! 

Syyskausi alkaa, pelataan keskiviikkoisin tuttuun tapaan Leppäkosken koululla klo 18.30 – 

20.30 joka viikko. ”Emme lopeta liikkumista, kun ikäännymme, vaan ikäännymme, kun 

lopetamme liikkumisen” tapasi Tauno Kömi sanoa ja sanoo sen joskus vieläkin! Nyt mukaan 

myös ne, joille palloilulajit on vieraampia, mukaan sopii ja aina oppii. 

Tane Kömi 050 528 2450 vastaa pelaamisesta. Tervetuloa mukaan uudetkin 

lentopalloilijat. Pelimaksua kerätään 1,5 euroa/kerta salimaksun kattamiseksi. 
 

 

VESIJUMPPAA  Yhdessä!  

 

Huom! alustava tiedotus, varmista vielä aloitusajankohta. 

Nyt tai ei koskaan! …kyllähän sitä ehtii eläkkeelläkin, mutta elämän laatuun se vaikuttaa 

heti, kun lähdet mukaan parittoman viikon maanantaisin, jatketaan 11.09. ja aina klo 

19.00. Jumppa kestää 45 minuuttia ja kunta perii normaalin uimahallimaksun lisäksi 

vesijumpasta 1,5 euroa/kerta. Seuraa seurapalstaa ja nettiä, niin tiedät muutoksista. Ihana 

Liisa laittaa sinutkin hikoilemaan! 
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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, jatkuvat kun remontti on valmis:  

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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Kuvassa talvimaisemaa Ylläskuninkaan ikkunasta. 

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% 

46 11.11.-18.11. 125 100 

49 02.12.-09.12. 250 200 
 

    

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

38 16.09.-23.09. 575 460 

44 28.10.-04.11. 125 100 

50 09.12.-16.12. 250 200 
 

 

 

Kiilosoppi ja poro 

28.04.2017. 
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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 

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 
 

 

 

Kaikilla on oikeus varata yhdistyksemme lomaosakeviikkoja vuosilta 2017 - 2018. 

Lomaosakevaraukset Harri Niemi puh. 040 455 3970.  

Sovi puhelimitse avaimen nouto ja palautus. 
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ENSIKERTALAISENA HIRVIJAHDIN AJOKETJUSSA  Yhdessä! 
 

Aamu oli vasta valkenemassa Turengin linja-autoasemalla, kun hirvijahdin ajoketjuun tuleva väki 

varustautui. Saimme kartan jokaisesta ajosta, liivit ja pipot sekä räikkiä ja torvia. Hyvin 

varustettuna lähdimme kohti ensimmäistä ajolinjaa ja saimme tarkat ohjeet siitä, miten ketjussa 

tulee toimia. Tämä rauhoitti minua, ensikertalaista. Pukeutumisvinkkejä olin saanut jo Eijalta ja 

Harrilta, kun olin lupautunut mukaan: saappaat ja sään mukainen ulkoiluvarustus, vaihtosukat ja 

vaihtokäsineet sekä taukotakki.  

Ja ensimmäinen ajo lähti liikkeelle 

äänimerkistä. Etenimme ketjussa 

annetussa suunnassa. Minulla oli kyllä 

kompassi, josta yritin suuntaa 

katsoa, mutta maasto ei onneksi 

ollut niin peitteistä ettenkö olisi 

nähnyt aina välillä vasemmalla tai 

oikealla puolella kulkevaa. Suunnan ja 

vauhdin pitäminen ei siis ollut 

vaikeaa. Toisinaan oli vähän ”blondi 

olo”, kun käveleminen ja räikän 

käyttäminen yhtä aikaa tuntui 

mahdottomalta…. Muutamassa kohdassa maasto oli melko vaikeakulkuista ja siellä metsässä se 

harmitti, mutta myöhemmin se on tuntunut vain mukavalta haasteelta, jonka on kuitenkin 

selvittänyt.  

Turhaan siis jännitin – maastossa selvisi ihan peruskulkijan taidoilla (eikä huippusuunnistajan, 

kuten olin luullut) eikä kuljetut matkat olleet kovin pitkiä, joten vaikka se maasto toisinaan oli 

haastavaa (ja toisinaan miellyttävää mäntykangasta) niin peruskulkijan kunnolla myös pärjäsi. 

Mukavaa kuntoilua ja ulkoilua lokakuisessa metsässä hyvässä seurassa ja olihan se mukavaa, kun 

juuri meidän ajoketjun kohdalta saatiin kaato. 

Sirpa.  

Varmaan sinäkin uskallat lähteä konkareiden matkaan tänä syksynä. Ajopäivät ovat la 

04.11. ja la 11.11. Matkaan lähdetään Turengin Linja-autoasemalta klo 07.45, ole kuitenkin 

paikalla hyvissä ajoin varusteiden jakoa ja saantia ajatellen. 

Pakolliset ilmoittautumiset Harri Niemelle 040 455 3970. 
 

HÄMÄRÄRETKI  Yhdessä! 
 

Hakamäen sorakuopalta P-paikka torstaina 19.10. klo 18.30 

Pieni kierros oman taskulampun suojelemana ylös harjunlaelle ja takaisin. Latu tarjoaa makkaran 

ja mehua nuotiolla. Vanhemmat mukaan lapsille suunnattuun retkeen. Ilmoittautumiset Seppo 

Karhunsuo 0400 661 063 tai Eija Paturi 040 754 7532. 

 

PIKKUJOULU  Yhdessä! 
 

Latumajan laavulla tiistaina 12.12. klo 18.00 

Latu yrittää taikoa riisipuuron ja rusinasopan, ehkä kahviakin. Omat makkarat tulille. Kiireinen 

joulupukki jättää säkin majan nurkalle, jaetaan sieltä paketit niitä tuoneille. Tervetuloa! 
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JÄSEN, HANKI PAITA  Yhdessä! 

Janakkalan Latu on hankkinut ja hankkii lisää teknisiä T-paitoja tilausten mukaan. 

 

Paidat on tosiaan teknistä 

materiaalia ja tyylikkään mustia, 

logo painatus on rinnassa kuvan 

mukaisesti.  

 

Painotyö Turengissa. 

 

Kokoja löytyy XS – XXXL, hinta 

on mukavat 15 euroa. Maksu tilille 

FI72 5078 0840 0218 99  

OKOYFIHH 

 

Tilaukset Eijalta 040 754 7532 

tai eija.paturi@hotmail.com 

 

ps. on myös hyvä lahjavinkki 

kaverille! 

 

 
 

ETELÄ-TIROLIIN  Yhdessä! 
 

Kiinnostaisiko sinua lähteä 07.-14.01.2018 Hiihtomatkalle Alpeille? 

www.liikuntamatkat.fi sivulta löydät lisätietoa, matkaa vetää Jouni Parkkali ja Teemu 

Vesala. Hinta on 2-hengen huoneessa 1.135 euroa, sisältää lennot, hotellin, puolihoidon ja 

tekniikkaopetusta yms. Eli ihan murtomaata. Lasketallakin toki voi. 

Kysele ja ilmoittaudu Tiina Hiidenkari 0400 487 680 tai Harri Niemi 040 455 3970 

elokuun loppuun mennessä. Jos saadaan kasaan sopiva porukka, lähdetään yhdessä. 

 

Toimituksen vinkki: Pyydä mukaan joku sellainen tuttu, kaveri, josta pidät, tykkäät! 

Todennäköisesti silloin saat hänet myös mukaan toimintaan, liikkumaan Yhdessä! 
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TAPAHTUMAKALENTERI elokuu - joulukuu 2017 

 
ti. 1.8. Sauvarinne harjoitus jatkuu klo 18 – 19.00  Kalpalinna 

ke. 2.8. Keskiviikko –pyöräilyt jatkuvat klo 18.00  Keskuskioski 

to. 3.8.  Torstai –pyöräilyt jatkuvat  klo 18.00  Keskuskioski 

ma. 7.8. Sauvakävelyt jatkuvat klo 18.00   Valimonkuja 

la. 12.8. Perinteinen ”Naivistipyöräily” Iittalaan klo 8.00 Keskuskioski 

la. 26.8. JUHLI LUONTOA – JANAKKALAN LATU 50 –VUOTTA  

 kesäinen juhla alkaen klo 14.00   Latumaja 

ti. 29.8. Mallinkaisten leiri klo 16 – 20.00  Mallinkaisten leirialue 

 

ke 6.9. Lentopalloa klo 18.30 – 20.30  Leppäkosken koululla 

 

ma 11.9. Vesijumppaa klo 19 – 19.45  Tervakosken uimahalli 

 

ke 13.9. J-Latu 50 v. puunistutus Suomi 100 klo 18.00 Latumajalla 

 

la-su 7.-8.10. Hämeen Latualueen syystapaaminen ja kokous Kangasala 

 

to 19.10. Hämäräretki perheille klo 18.30  Hakamäessä 

 

ti 24.10. J-ladun syyskokous klo 18.00  Latumajalla 

 

la 04.11. 1. hirvijahti klo 8 – 16.00  Harvialan metsät 

 

la 11.11. 2.hirvijahti klo 8 – 16.00  Harvialan metsät 

 

la 18.11. Viestintää    Tampere 

 

ti 12.12. Pikkujoulu klo 18.00   Latumajan laavulla 

 

 

Lisätietoja tapahtumista saat tämän lehden lisäksi 

yhdistyksen kotisivuilta ja facebook –sivuilta. Janakkalan 

Sanomien seurapalsta ilmoittelu on jouduttu lopettamaan 

taloudellisista syistä, hallitus pahoittelee. 

 

http://www.janakkalanlatu.fi 

 

https://www.facebook.com/janakkalanlatu 
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