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HALLITUS 2016:

Jäsenmäärä 271

19.11.2015

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

Pentti Lepistö Siankärsäntie 44, 14240 JANAKKALA

 matka 040 573 2350

Juhani Myllymaa Pohjakatu 21 A 1, 13100 HÄMEENLINNA

 matka 040 540 2748

Heidi Nivasalo Lastuvuorentie 78, 14200 TURENKI

 matka 040 748 2312

Satu Saarinen Salpausseläntie 7, 11100 RIIHIMÄKI

 matka 0500 729 143

marja-liisa.nordfors@elisanet.fi

pentti.lepisto@live.fi

juhani.myllymaa@pp.inet.fi
heidi.nivasalo@gmail.com

satu.saarinen@k-supermarket.fi

Varajäsenet

Päivi Kuotola Kuotolantie 53, 14240 JANAKKALA

 matka 050 599 5553

Raija Sinimaa Valtakatu 3 B 10, 11130 RIIHIMÄKI

 matka 045 342 1551

paivi.kuotola@gmail.com

raija.sinimaa@gmail.com

TOIMIKUNNAT:

(ensimmäisenä vetäjä)

Retkitoimikunta:

Hallitus

Tiedotustoimikunta:

Eija Paturi, Harri Niemi, Juhani Myllymaa
Kotisivu ja facebook Hilkka Sikiö

Majatoimikunta:

Seppo Karhunsuo, Juhani Myllymaa, Pentti Lepistö

Majaisäntä:

Seppo Karhunsuo
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Kansikuva: Herajärvenkierrokselta, kuva Harri Niemi

 matka 0400 661 063

Loppukesäinen tervehdys
latulaiset!
Tätä lukiessanne kesä on kääntymässä syksyyn. Vielä toki on kesää jäljellä, kuten
eräässä iskelmässä lauletaan, mutta yksi kesäinen toimintamme, pyöräily, on
viimeisiä kilometrejä vaille poljettu taas tältä vuodelta. Tänä kesänä saavutti
suuren suosion keskiviikkoiltojen maisemapyöräily, jossa tahti ja matkat olivat
torstaipyöräilyjä maltillisemmat. Kiitos tästä Tiinalle ja Hilkalle, jotka saivat
innostettua mukaan ison joukon ja vetivät pyöräilyjä, mutta ennen kaikkea kiitos
osallistujille, jotka olivat innokkaasti mukana.
Kesäharrastukset ovat taas olleet säiden armoilla, välillä paistaa ja välillä sataa,
mutta niinhän Suomen kesään kuuluukin. Toivottavasti olemme itse kukin
osanneet nauttia myös niistä sadepäivistä. Ulkoiluhan on silloinkin vain
pukeutumiskysymys ja toisille sadepäivä on jopa mukavampi ulkoilusää kuin
auringonpaahde.
Loppukesä toi tullessaan myös suru-uutisen, kun pitkäaikaisen aktiivijäsenemme
ja –toimijan, majamme isännän Uolevin maallinen matka tuli päätökseensä.
Muistamme Uolevia kaipauksella ja toivotamme hänelle rauhallista lepoa.
Syksyn myötä jatketaan taas kesätauolla olleita harrastuksia. Emme ole
keksineet mitään uusia toimintamuotoja, mutta tulkaa mukaan sauvakävelemään,
lentopalloilemaan, vähän pidemmille kävelyille ja pelaamaan ja saunomaan majalle.
Avantouintikin on hyvä aloittaa jo nyt totuttelemalla pikkuhiljaa kylmeneviin
vesiin. Tästä lehdestä, kotisivuiltamme, Janakkalan Sanomista ja facebookista
löytyy tarkempia tietoja. Joka tapauksessa: liikkukaa yhdessä, vierivät kivet
eivät sammaloidu!
Hyvät syksyn toivotukset kantarellisaaliin perkauksen lomasta Eijalta
Eija, puheenjohtaja
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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

vrk

20 € / 40€

viikko

Lumikengät

5 € / 10€

Latumajan vuokraukset:
Majaisäntä: Seppo Karhunsuo  matka 0400 661 063
Latumaja

vrk

Talvihinta 1.10.–31.3.

koko talo

120€

200€

50€

80€

alakerta

Latumaja Hausjärventie 1162 14200 Turenki

Latualennus 10%

Vuoden 2016 jäsenmaksut:
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- perheen 1. jäsen

27,00 €

- perhejäsenmaksu (samassa taloudessa asuvat)

42,00 €

- nuoriso- / opiskelijajäsen (alle 29 v)

15,00 €

- rinnakkaisjäsen (pääjäsen toisessa yhdistyksessä)

22,00 €

- kannatusjäsenmaksu

500,00 €

- yhteisöjäsen

26,00 €

JANAKKALA 150 VUOTTA

Yhdessä!

Janakkalan Latu osallistuu Janakkalan 150 v. –juhlintaan.
30.07. ajettiin jo Janakkalan kylät ympäri 15 polkijan joukolla, yli 150 km kertyi, mikä täytti
tavoitteen. Suurkiitokset vielä kaikille niille jotka olivat järjestäneet taukopaikat
tarjoiluineen.
Varsinaisena juhlapäivänä la 27.8. klo 11.00 – 19.00 esittelemme toimintaamme Turengin
koulun kentällä lukuisten muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. Tervetuloa tutustumaan
tarjoamiimme harrastusmahdollisuuksiin ja esittämään uusia ideoita toimintaamme!
Tiedustelut Eija Paturi 040 754 7532.

SAUVAKÄVELYÄ

Yhdessä!

Sauvakävelyt jatkuvat maanantaisin Konttilassa lumien tuloon asti. Lähtö Valimonkujan Ppaikalta 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.

SAUNA- JA PELI-ILTA MALLINKAISTEN LEIRI

Yhdessä!

Kesän lopetus ti 30.08. Mallinkaisten leirillä klo 16.00 – 20.00. Normaalin pelaamisen ja
saunomisen, makkaranpaiston ja kahvien lomassa kilpaillaan yhdistyksen Mölkkymestaruudesta. Mestaruus ottelut aloitetaan klo 16.30. Kunniaa ja palkintoja luvassa.
Tarjoilu pelaa omin eväin ja saunominen omin pyyhkein. Keväisen kömmähdyksen johdosta on
paneuduttu tosissaan avaimen hallintaan, nyt portit oikeasti avautuvat viimeistään klo 16.00!
Tervetuloa!

LADIES & GENTLEMAN -PYÖRÄILYT

Yhdessä!

Keskiviikkoisin lähdemme Keskuskioskilta klo 18.00, viimeinen kokoontuminen 31.08.
Pyöräilyn nimi eli kesän aikana tuosta virallisesta nimestä Mummo-pyöräilyn kautta Maisemapyöräilyyn, joka tuntuukin suomalaiseen suuhun sopivalta. Hyvin innostuneesti tämä uusi
tapahtuma otettiinkin vastaan, varmasti ensikesänä jatketaan, sanovat vetäjinä toimineet
Hilkka Sikiö 040 735 8448 ja Tiina Hiidenkari 0400 487 680.
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TORSTAIPYÖRÄILYT

Yhdessä!

Tämän vuoden viimeinen kerta on 01.09. Turengin Keskuskioskilta klo 18.00. Tehdään
sellainen päätösajo noin 30 km. Vetäjinä Harri Niemi 040 455 3970 tai Eija Paturi 040 754
7532.

LENTOPALLOILUA

Yhdessä!

Aloitetaan syyskausi 07.09., pelataan keskiviikkoisin tuttuun tapaan Leppäkosken koululla klo
18.30 – 20.30 joka viikko. Liian monella on liikaa aikaa kouluvuosista, jolloin useimmat
joutuivat pelaamaan tylsää lentopalloa. Olisiko nyt aika muuttaa käsitystä, yhdessä palloiluhan
on kivaa ja tehokastakin, jos sen niin haluaa. Lähde mukaan, 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 11.09. aloitetaan syksyn urakka, kävellään 20 km kerrallaan, joka toinen viikko ja aina
vuoroin lauantaina-sunnuntaina. Lähtöpaikkana tällä ensimmäisellä kerralla on Konttilan
polkujen P-paikka, Valimonkujalla. Tehdään sieltä kolmen laavun kierros. Vetäjänä Keijo
Malinen.
Juotavaa ja pienet eväät matkaan, myös uudet kävelystä kiinnostuneet tervetuloa! Ei matka,
eikä vauhti ole ”tappavaa”, ja mukavassa seurassa on tosi kiva kävellä, vaikka joskus vähän
harmittaakin lähtiessä! Kotona on taas hyvä mieli kun tuli lähdettyä matkaan.

VESIJUMPPAA

Yhdessä!

Kun nyt aloitat ja keväällä jatkat, niin ehkä ensi kesäksi saat pientä muodonmuutosta?
Parittoman viikon maanantaisin, 12.09. ??? alkaen ja aina klo 19.00. Jumppa kestää 45
minuuttia ja kunta perii normaalin uimahallimaksun lisäksi vesijumpasta 1,5 euroa/kerta.
Kaikkihan sen tietävät, että vesileikit on kivoja, mutta harva vielä tietää, että ne voivat olla
myös tehokkaita, kannattaa lähteä kokeilemaan. Jos 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!
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NUKU YÖ ULKONA

Yhdessä!

17.09. on valtakunnallinen Nuku Yö Ulkona –päivä, vai oliko se yö? Meidän pihaan saa
tulla telttailemaan, joku mahtuu terassille nukkumaan ja osa laavulle, kunhan siellä iltapalat on
nautittu. Muuten omin eväin, mutta talo tarjoaa aamupalaa. Aloitellaan iltaa klo 17.00 aikoihin. Ilmoita
tulostasi Harri Niemi tai Heidi Nivasalo, osoite Lastuvuorentie 78. Tervetuloa yökylään.

HÄMÄRÄRETKI

Yhdessä!

Lokakuun 13 päivä, torstaina klo 18.30. järjestetään lapsille suunnattu pieni pimeä kävely.
Lähtöpaikkana Tykkivajantien P-paikka Hakamäen sorakuopalla. Eija-täti ja Seppo-setä
johdattavat pienet Natiaiset ja vähän isommat Taniaiset sorakuopan rinteitä ylös, metsään
menevi polku tämä. Lasten vanhemmat tietty mukaan, ettei pimeys pelota. Muista myös taskutai otsalamppu, pieni reppukin on kiva lisä selässä, vaikka vain rekvisiittana. Latu tarjoaa tulilla
makkarat ja mehut. Tiedustele Eija Paturi 040 754 7532 tai Seppo Karhunsuo 0400
661 063.

LATUMAJALLA TAPAHTUU

Yhdessä!

Latumajalla pelataan ja saunotaan joka tiistai n. klo 16 – 19 paikalla on aina varmasti joku.
Ensimmäinen tulija laittaa saunan lämpiämään. Pikkuhiljaa porukkaa tulee lisää, saadaan kunnon
korttirinki, osa keräilee Korona nappuloita suoriksi riveiksi laitoja vasten, ”kuka tulisi
pelaamaan?” kajahtaa takkatuvasta, paskahousu-ringistä joku vastaa, ”minä voin tulla, kunhan
saan kortit loppumaan.” Ajatukset vaihtavat omistajaa, joku kertoo omasta retkestään
jonnekin, joku siitä kun muori kotona leipoi ja ahkeroi, saatte tekin nyt maistaa
mustikkapiirakkaa! Tule sinäkin kokemaan tätä.

KILOMETRIKISA 2016

Yhdessä!

Toukokuun alussa alkanut kisa päättyy 22.09.2016, muista kirjata kilometrisi.
Joukkueen nimi: Janakkalan Latu ry
Osallistumiskoodi: Jlatu2016
Ilmoittautua voit osoitteessa: http://www.kilometrikisa.fi/teams/join/
Voit ilmoittautua vieläkin mukaan ja kirjata kaikki kesän (01.05. lähtien) pyöräilysi
samalla kertaa kalenteriin, toivoo Harri Niemi 040 455 3970.
Tätä kirjoittaessani joukkueemme oli Tehosarjan 10.
7

JANAKKALAN LADUN PYÖRÄRASTIT 2016
Rasti N:o

Haettava rasti noin 1,5m korkeudessa risteyksen lähellä

1

Siankärsäntie 44

Etsi eläin

vihje: postilaatikkotelineen takana
2

Viralantien ja Korpisuontien risteys

3

Hyvikkäläntien ja Janakkalan raja
vihje: kiven juurella

4

Rehakantien ja Hyvikkäläntien risteys
vihje: Hakoisten puolella

5

Kirkkoportintien ja Puhinniementien risteys

6

Vehmaistentien ja Tanssilavantien risteys

7

Launostentien ja Pelinojantien
vihje: Launosten puoleinen risteys

8

Helsingintie ja Paistontien risteys

9

Helsingintien ohituskaista päättyy, vihje: tienpää
vasemmalla+betonipalkki poikittain

10

Tervakoskentie liki moottoritien siltaa,
vihje: tiehallinto valaisu…

11

Leppäkoskentie, kylmäkukkien parkki,
vihje: kuiva puu, punainen puomi lähellä

12

Hausjärventie ja Leppäkoski 4 risteys

13

Mallinkaistentie ja Kuusenvuorentie
vihje: Mallinkainen 2

14

Mallinkaisten leirikeskuksen portti,
vihje: uimakopin räystään alla.

15

Jokimaantie ja Linjatie,
vihje: telineen takana

16

Saloistentie ja Paavolantie,
vihje: vinotolppa

17

Lammintien ja Kesiharju risteys

18

Låndvikintien ja Heinäjoentien risteys
vihje: A-tolppa

19

Kiipulantien ja Leppäkoskentien risteys
vihje: pylväs

20

Rastilantie ja Lehtohaka
vihje: ”hengenvaara”

Rastit ovat jo haettavissa 15.9.2016 asti, voit osallistua arvontaan, kun löydät vähintään 10 eläintä.
Toimita vastauksesi viimeistään 20.9.2016 Juhani Myllymaalle,
liitä nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja luettelo löydetyistä. MUISTA PALAUTUS.
Juhani Myllymaa ja Pentti Lepistö tekivät ja levittivät rastit maastoon.
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HIRVIJAHDIT METSÄSSÄ

Yhdessä!

Perinteisesti on luvassa kaksi jahtia, ensimmäinen Pyhäinpäivänä 05.11. ja toinen siitä
viikon päästä lauantaina 12.11., laitahan kalenteriin ylös ja ilmoittaudu Harri Niemelle
040 455 3970 tai harri.niemi@nekopa.fi Paikkoja rajoitetusti, 10 nopeinta pääsee
kuhunkin päivään mukaan.
Tämä on oikeasti ihan mukava tapa viettää vapaapäivää, samalla kun itse nautit ulkona,
luonnossa olemisesta, kohotat kuntoasi ja annat mielen levätä työasioista, niin samalla
kerrytät yhdistykselle toimintavaroja, ilman rahaa kun hyväkään yhdistystoiminta ei pyöri.

PÖNTTÖTALKOOT

Yhdessä!

La 26.11. klo 10 alkaen 2 – 3 tuntia.
Suomen Latu osallistuu Ylen Miljoona Linnunpönttöä
kamppanjaan järjestämällä eripuolella suomea
(12.11.) talkoita. Meillä Janakkalassa naputellaan
pönttöjä kasaan Kauppamiehet Aaltosen tiloissa
(sadesäällä päästään halliin) ja tarvikkeista
Hausjärventie 1161, Latumajaa vastapäätä. Tule
sinäkin rakentamaan linnuille koteja, pöntöt saat
itsellesi. Mukaan tarvitset oman vasaran, oma
sahakin voi olla jos haluat sahailla, reikiä kyllä
syntyy ladun puolesta. Samalla pääset tutustumaan
mitä rakennustarvikkeita Jounilla on myynnissä, melkein mitä vain ja tilaamalla saa lisää,
kannattaa tulla tutustumaan.

VIELÄ PARI SYYSVIIKKOA VAPAANA, lähde

vaikka Yhdessä!

Lomaosakeviikot Ylläskuningas A3 V.2016
vk

44

Pvm.

29.10.-05.11.

lähtöhinta

jäsenhinta -20%

125

100

Lomaosakeviikot 5B Kiilosoppi V.2016
vk

42

Pvm.

15.10.-22.10.

lähtöhinta

jäsenhinta -20%

125

100

Lomaosakevaraukset:
Varauksia vuosille 2016 - 2017 ottaa vastaan Harri Niemi puh. 040 455 3970
Sovi puhelimitse avaimen nouto ja palautus.
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Lomaosakeviikot Ylläskuningas A3 V.2017
vk

Pvm.

lähtöhinta

jäsenhinta -20%

1

31.12.2016.-07.01.2017

250

200

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

43

21.10.-28.10.

125

100

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

8

18.02.-25.02.

250

200

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

Nyt kaikilla on oikeus varata yhdistyksemme lomaosakeviikkoja vuosilta 2016 ja 2017.
Lomaosakevaraukset Harri Niemi puh. 040 455 3970.
Sovi puhelimitse avaimen nouto ja palautus.

Jos haluat lehden jatkossa sähköpostiisi, ilmoita osoitteesi Harrille harri.niemi@nekopa.fi
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PIKKUJOULU LAAVULLA

Yhdessä!

Tässä kohtaa voisi sanoa, että perinteinen tapahtuma, vaikka olomuoto onkin vuosien saatossa
muuttunut, niin pikkujoulu on ennen isoa joulua, joka vuosi.
Latumajan Laavu on todettu ihan kivaksi paikaksi. Majan normaali Tiistai-ilta muuttunee
13.12. klo 18.00 Pikkujouluksi helposti, ei tarvitse lisätä kun riisipuuro, rusinasoppa ja
lettukestit. Vaivaahan noista toki on, mutta kun tulette suurella joukolla mukaan ja iloisella
mielellä, niin tekijät kiittävät, ilo on ylimmillään! Kaiken kruunaa pikkupaketit, jotka vaihtavat
omistajaa, vaikkei pukki paikalle ehtisikään omilta kiireiltään. Tervetuloa!

TALKOOT LATUMAJALLA

Nimenomaan

Yhdessä!
Vielä ei ole alkanut vasarat ja muut työkalut heilumaan, mutta
toivottavasti talvikaudella. 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.-23.10. Suomen Ladun syysliittokokouksen yhteydessä Nilsiässä. Mikäli
tarvetta on, niin kokoonnutaan nk. epävirallisesti, koska keskusjärjestön
toimintasuunnitelmassa ei enää ole paikkaa aluepalaverille.
Syyskokous ja tapaaminen Kurussa Majajärvellä 17.-18.09. klo 12.00, jolloin
kokouskahvit. Syyskokous aloitetaan klo 13.00. Kokouksen jälkeen ulkoilua ja saunomista.
Samalla toteutetaan Suomen Ladun ”Nuku Yö Ulkona” –tempaus, joten teltta ja makuupussi
matkaan. Ilmoittautumiset Anna-Maija Rae 040 583 2733 tai anna-maija.rae@pp.inet.fi
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TAPAHTUI KESÄLLÄ

Yhdessä!

10.05. Vietettiin Unelmienliikuntapäivää, autot suuntasivat nokkansa Lammille päin, kohde oli
Suurisuo. Reilusti toistakymmentä osallistujaa odotti sorakuopalla Paturin Eijan
lähtölaukausta. Pitkospuita pitkin kierrettiin ja löydettiin Lintutornille, visertäviä ei
pahemmin nähty, mutta eväät maistuivat, takaisin samaa tahtia.
11.05. alkoivat myös suositut Ladies & Gentleman pyöräilyt, joista kielitaitoisemmat yksilöt
huomasivat naisten olevan monikossa ja miehiä vain yksi, kansansuussa siitä tulikin jatkossa
Maisemapyöräilyä, mutta suosio jatkui.
31.05. koettiin kovia kun piti olla Mallinkaisten Leirillä sauna ja peli-ilta, vuosisadan
kömmähdys sattui, kun puomia ei saatu auki, eikä päästy saunomaan, avain oli jäänyt
noutamatta. Osa jäi kuitenkin polttelemaan nuotiolle puita mitä löysivät, osa lähti päreet
palaen kotiinsa.
12.06. kolmen pyöräilijän voimin ajettiin Hausjärven Kylärinki, hieno ilma ja tuulet suosiollisia.
18.06. oli ainakin osalle kesän päätapahtuma, Herajärven kierto 24 tunnissa jylhissä Kolin
maastoissa. Tiukoille se meni, eikä vähiten pienen eksymisen sumussa johdosta. Raijalle ja
Timolle vielä kiitokset vieraanvaraisuudesta ja Sadulle ja Hannulle muista järjestelyistä ja
huollon toimivuudesta.
03.07. ihastelimme Naivistien näyttelyssä pienellä miesporukalla taidetta, siinä pyöräilyn
lomassa. Tämä jos mikä oli Kulttuuripyöräilyä parhaimmillaan, kiitos Sepolle.
23.07. Jaakon kävely ei olisi onnistunut ilman Keravalaisten (4 henkeä) läsnäoloa.
Janakkalalaiset olivat heittelemässä ilmeisesti kylmiä kiviä järviin?
30.07. Janakkala 150-vuotta kyläpyöräily onnistui Hämähäkkimiehen tahdittamana, tämä olisi
pitänyt useammankin nähdä, kansaa olisi mahtunut tienvarsille enemmänkin, mutta olihan sitä
nytkin jonkin verran.

Pyöräilijät ihastelevat Aulangon Karhulinnan patsasta.
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Kuva Harri Niemi.

TIETOA SÄHKÖPOSTITSE

Yhdessä!

Ajankohtaista tietoa saat lisää kun liityt sähköpostilistoille. Eli ilmoita nimesi, puhelin
numerosi ja se sähköposti osoite seuraaviin ryhmiin, mihin haluat osallistua. Lähdemme
kokeilemaan onko tästä hyötyä. Tarvittaessa lisäämme ryhmiä tai lopetamme kokeilun.

Sauvakävely
Jos siis sauvakävely kiinnostaa, ilmoittaudu listalle eija.paturi@hotmail.com

Pyöräily
Listalla ei erotella kuulutko maisema- vai torstai-pyöräilijöihin, vaan sulassa sovussa edetään,
kiinnostaa sinua sitten pitkät pyöräilyt tai kulttuuripainotteiset retket. Listaa hoitaa
eija.paturi@hotmail.com

Pitkät kävelyt
Pitkistä kävelyistä kiinnostuneet ottakaapa yhteys keijo.malinen@pp1.inet.fi

Lumikenkäily
Lumikenkäilystä kiinnostuneet ilmoittautukaa harri.niemi@nekopa.fi niin saatte jatkossa
ajankohtaista tietoa retkistä.

Latumaja
Latumajan vuokraajat listaa ylläpitää Seppo Karhunsuo osoitteessa marjaliisa.nordfors@elisanet.fi

Lomaosakevuokraajat
Saatte hyviä tarjouksia kun ilmoittaudutte harri.niemi@nekopa.fi
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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 Suomen Ladun logolla varustettu ECOFeelbambuhammasharjasetti (2 kpl, arvo 20 €). Harja on kestävä ja laadukas, mutta 100 %
biohajoava.

Lahja postitetaan jäsenhankkijalle sen jälkeen, kun uusi jäsen on maksanut jäsenmaksunsa.
Janakkalan Latu ry
Syyskokous 25.10.2016 kello 18.00
Latumajalla Tanttalassa
Käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Hallitus.
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TAPAHTUMAKALENTERI

Yhdessä!

27.08.

Janakkala 150 vuotta

Turenki

29.08.

Sauvakävelyä maanantaisin

Konttila

30.08.

Sauna- ja Peli-ilta

Mallinkainen

31.08.

Ladies & Gentleman pyöräilyt päättyvät

Keskuskioski

01.09.

Torstai pyöräilyn viimeinen kerta

Keskuskioski

07.09.

Lentopalloilua keskiviikkoisin klo 18.30 – 20.30

Leppäkoski

11.09.

Pitkäkävely harjoitus 20 km

Turenki

12.09. ???

Vesijumppa jatkuu, parittomilla viikoilla ???

Tervakoski

17.09.

”Nuku yö ulkona”- tempaus

Koljala

17.-18.09.

Hämeen Latualueen kokous ja ”nuku yö ulkona”

Kurussa

25.09.

Poronpolku kävely

Lopella

13.10.

Hämärä-retki lapsille

Hakamäki

21.-23.10.

Suomen ladun syyspäivät ja kokous

Tahkovuori

25.10.

Yhdistyksen syyskokous

Latumajalla

05.11.

1. Hirvijahti

Metsässä

12.11.

2. Hirvijahti

Metsässä

26.11.

Pönttötalkoot

Tanttala

13.12.

Pikkujoulu Laavulla

Latumaja

Seuraa myös:
Janakkalan Sanomien seurapalstaa ja kotisivujamme: http://www.janakkalanlatu.fi/
sekä facebookkia: https://www.facebook.com/janakkalanlatu
15

Latumaja sijaitsee Someronlähteen kupeessa, Hausjärventie 1162

