
 

 
 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 

VUODELTA 2017 

Janakkalan Latu ry 

 

 

 

Talvella 
lumikenkäilyä, 
vesijumppaa, 
lentopalloa ja pitkiä 
kävelyjä. Kesällä 
pyöräilyä, retkeilyä ja 
sauvakävelyä. 
Majaa rempattiin 
keväästä syksyyn, 
välillä juhlimme 
yhdistyksen 50-
vuotista 
olemassaoloa. 
Syksyllä toiminnot 
jatkuivat ja olimme 
taas hirvimetsällä. 
Yhteisiä nautintoja 
haettiin nuotiolla 
istuen ja Latumajalla 
saunoen sekä 
pelaten. 
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Vuosi 2017 oli Janakkalan Latu ry:n 50. toimintavuosi. 
 
 
 
I JÄSENISTÖ JA HALLINTO 
 Jäsenmäärä 31.12.2017 oli 264 henkilöä. 
 
 Hallitus 
 Paturi Eija  puheenjohtaja 
 Hiidenkari Tiina varapuheenjohtaja 

Sikiö Hilkka  sihteeri / jäsensihteeri 
Niemi Harri  rahastonhoitaja 
Karhunsuo Seppo 

 Nivasalo Heidi 
 Saarinen Satu  
 Kuotola Päivi  varajäsen  
 Sinimaa Raija varajäsen 
  
 
 Hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallituksen järjestäytymiskokous (kokous nro 1) pidettiin 

17.11.2016.  
 
 Toiminnantarkastajat: vuoden 2017 varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat 

Anne Jokinen ja Reijo Hietanen sekä varatoiminnantarkastajina Aija Uschanoff ja 
Jorma Ojala.  

 
Majatoimikunta: Seppo Karhunsuo (majaisäntä), Juhani Myllymaa ja Pentti Lepistö. 

 
 Tiedotustoimikunta: Eija Paturi, Harri Niemi, Sirpa Koskinen. Tiedotustoimikunnan 

päätehtävät ovat tiedotuslehden (Latulehti) tekeminen ja tiedotteiden julkaisu 
paikallisessa lehdessä ja internetpalveluissa. Yhdistyksen internetin kotisivujen ja 
facebook -sivuston ylläpidosta vastasi Hilkka Sikiö.  

  
 
Yhdistyksen yleiset kokoukset  
 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.3.2017 Latumajalla. Kokouksessa oli läsnä 13 
jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Eija Paturi ja sihteerinä Hilkka Sikiö. 
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.  

 
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 24.10.2017 Latumajalla. Kokouksessa oli läsnä 14 
jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pentti Lepistö ja sihteerinä Hilkka Sikiö. 
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä 
jäsen- ja kannatusmaksut ja tehtiin tarvittavat hallituksen jäsenten valinnat ja valittiin 
toimikuntien jäsenet vuodelle 2018.  
 
Syyskokouksen päätteeksi Jaana Vanhatalo kertoi Tuulen Tyttöjen Grönlannin poikki 
hiihdetystä retkestä 
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Muut kokoukset    

  
Suomen Ladun kevätpäivät ja -liittokokous pidettiin 21.-23.4.2017 Helsingissä. 
Janakkalan Latua edusti kokouksessa Hilkka Sikiö. 

 
Suomen Ladun syysliittokokous pidettiin Jyväskylässä 27.-29.10.2017. Janakkalan 
Latua edusti Harri Niemi. 
 
Hämeen latualueen ulkoilupäivä ja syyskokous pidettiin Kangasalla 7.-8.10.2017, 
Janakkalaa edustivat Harri Niemi ja Heidi Nivasalo. 

  
 Jäsenmaksut vuonna 2017 
  Perheen 1. jäsen    30,00 e 
  Perhejäsenmaksu, samassa osoitteessa asuvat 46,00 e 
  Nuorisojäsen (alle 19 v.)   16,00 e 
  Rinnakkaisjäsen (pääjäsen toisessa latuyhd.) 25,00 e 
  Kannatusjäsenmaksu                     500,00 e 
  Yhteisöjäsen    27,00 e 
 

 
II OMA TOIMINTA     

 
Vesijumppa:   
joka toinen maanantai Tervakosken uimahallilla, kevät- ja syyskaudella yhteensä 15 
kertaa, joissa yhteensä 110 osallistumista.   
 
Lentopallo:  
kevät- ja syyskaudella keskiviikkoisin Leppäkosken koululla yhteensä 30 kertaa, 
joissa yhteensä 341 osallistumista. Vetäjänä toimi Tauno Kömi. 

 
 
Lumikenkäily ja hiihto:    

 
Lumikenkäilyretkiä 
tehtiin joka toinen 
lauantai 2.1.-
26.3.2017 välisenä 
aikana 6 kertaa, 
osallistumisia oli 
yhteensä 14. Vetäjinä 
toimivat yhdistyksen 
lumikenkäilyä 
harrastavat jäsenet. 

 
  
  
  
 
 
Kuutamolumikenkäily oli 9.2.2017 ja siihen osallistui 9 henkeä. Kenkäiltiin ja 
hiihdettiin Hakamäestä Viljetynvuoren laavulle. Vetäjänä toimi Seppo Karhunsuo. 
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Kävelyt:   
 

Sauvakävelyjä vedettiin joka maanantai Konttilan maastossa 8.5.2017 alkaen 
4.12.2017 asti lukuun ottamatta heinäkuun lomataukoa. Osallistujia oli keskimäärin 4-
9 kpl. Vetäjinä toimivat Seppo Karhunsuo ja Eija Paturi. Yhteensä sauvakäveltiin 27 
kertaa ja osallistumisia oli yhteensä noin 230. 
 
Jaakon kävelyyn Löyttymäen virkistysalueella 23.7.2017 osallistui 9 kävelijää. 
Vetäjänä toimi Seppo Karhunsuo. 

 
 

Pitkät kävelyt:  
 
Pitkän kävelyn harjoituksia tehtiin kahden viikon välein joko lauantaina tai 
sunnuntaina 1.1.2017 alkaen. Kevätkaudella harjoituskäveltiin 10 kertaa, kävelijöitä 
oli mukana keskimäärin 9/kerta. Kävelyt olivat pituudeltaan noin 20 - 40 km. 
 

Kävelykauden 
päätapahtuma oli 
27.5.2017 pitkä kävely 
Turengista Latumajan 
ja Ryttylän kautta 
Linnatuuleen ja sieltä 
Rehakan ja Hyvikkälän 
kautta Tarinmaalle ja 
takaisin Turenkiin. 
Mukana oli 10 kävelijää 
ja matkaksi kertyi noin 
53 kilometriä. Reitin 
suunnittelijana ja 
kävelyn vetäjänä toimi 
Keijo Malinen. 

 
Kesätauon jälkeen pitkiä kävelyjä jatkettiin taas 10.9.2017 alkaen. Yhteensä syksyllä 
käveltiin 9 kertaa, yhteensä 80 osallistumista. Syksyn kävelyjen pituudet olivat noin 
20 km. Syyskauden kävelyjä uudistettiin niin, että jokaisessa kävelyssä oli kaksi noin 
10 km lenkkiä, joiden välissä palattiin lähtöpaikalle. Näin mukaan oli helppo tulla 
kävelemään vain osa matkasta. 
 
Pyöräilyt:  
 
Perinteiset torstaipyöräilyt aloitettiin 4.5.2017 ja niitä jatkettiin joka viikko 31.8.2017 
asti.  Osallistujia torstaipyöräilyissä oli vaihtelevasti 1-11 välillä, iltoja kertyi 18 ja 
osallistumisia noin 90, kilometrejä tuli yhteensä 706 km. Vetäjinä Harri Niemi ja Eija 
Paturi. 
 
Myös suosittuja maisemapyöräilyjä jatkettiin keskiviikkoisin 10.5.2017 alkaen 
30.8.2017 saakka. Sopivan lyhyin matkoin ja maltillisin nopeuksin pyöräiltiin touko-, 
kesä- ja elokuun aikana 12 kertaa. Osallistujia oli 4-9/kerta yhteensä 85 osallistujaa ja 
lenkkien pituudet vaihtelivat noin 18-30 km:n välillä. Vetäjänä toimi Tiina Hiidenkari ja 
apureina Hilkka Sikiö ja Eija Paturi. Yksi pyöräilyistä suuntautui Hyvikkälän 
kauppamuseolle, jossa olisi voinut olla pidemmänkin aikaa, sen verran 
mielenkiintoinen paikka. 
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1.7.2017 pyöräiltiin Turengista Hämeenlinnan kautta Tiirinkosken tehtaille, jossa 
tutustuttiin alueen eläimiin ja muuhun toimintaan, ruokailtiin ja tehtiin pieniä ostoksia. 
Osallistujia 7 kpl, matkaa kertyi 43 km. 
 
Kulttuuripyöräilyyn (Suomi 100- pyöräily) 3.8.2017 Turengista Iittalaan Naivistien 
näyttelyyn ”Satojen tarinoiden kesä” osallistui 3 pyöräilijää. Reitin ja päiväohjelman 
suunnitteli ja veti Seppo Karhunsuo. 
 
Pentti Lepistö ja Juhani Myllymaa suunnittelivat ja veivät pyörärastit paikoilleen 
toukokuun alkuun mennessä. Rasteja oli 20 kpl ympäri Janakkalaa. 
Vastauslomakkeita palautti 12 pyöräilijää, joista kaikki rastit löytäneitä oli 5. Palkinnot 
arvottiin syyskokouksessa: 1. Timo Ketonen (pyöräilylaukku), 2. Kalevi Koskinen  
(villasukat), 3. Harri Niemi (villasukat). 
 
Janakkalan Latu osallistui Kilometrikisaan 2017, sijoitus Tehosarjassa  oli 29. Viidelle 
pyöräilijälle kertyi kilometrejä 957 - 4269 km, yhteensä 11003 km. Harri Niemi toimi 
joukkueen kapteenina.  

 
 Sauvarinne 

Uutena lajina aloitettiin 2.5.2017 Satu Saarisen vetämänä tiistai-iltaisin sauvarinne 
Kalpalinnassa. Viimeiset kipuamiset tehtiin lokakuussa illan jo pimetessä klo 18.30 
aikoihin. Tavoitteena oli kiivetä Turistirinnettä ylös ja alas mahdollisimman monta 
kertaa tunnin aikana. Jokainen osallistuja määräsi itse oman vauhtinsa ja 
nousukertojen määrän. Parhaimmat kiipesivät lasketturinteen päälle 10-11 kertaa 
tunnin aikana. Osallistujia oli 2-14 henkilöä/kerta, rinnettä kavuttiin 24 tiistaina ja 
osallistumisia oli yhteensä noin 150 kpl. 

 
Muu ulkoilu:  
 
Keväisenä retkenä 12.5.2017 yhdistys teki maastoretken Määkynmäen luontopolulla 
Tarinmaalla. Käveltiin noin 3 km luontopolku ja pysähdyttiin kyläyhdistyksen laavulle 
syömään eväitä ja paistamaan makkaraa. Mukana oli 9 retkeilijää, vetäjänä toimi Eija 
Paturi.  
 

Yö
n yli –retkeilyä opeteltiin Repoveden kansallispuistossa 10.-11.6.2017 Mukana oli 10 
henkeä, yövyttiin omissa teltoissa ja osa nukkui kodassa. Vaellusmatkaa kertyi 
yhteensä noin 30 km. Retken vetäjinä ja suunnittelijoina toimivat Tiina Hiidenkari ja 
Päivi Kuotola.  
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Hämärään metsäretkeen lapsiperheille 19.10.2017 Hakamäen hiekkakuopalla 
osallistui 17 retkeilijää. Retken suunnittelijoina ja vetäjinä olivat Eija Paturi, Seppo 
Karhunsuo, Marja-Liisa Nordfors ja Hilkka Sikiö. 
 
Jäsenilta pidettiin 30.5.2017 Mallinkaisten leirikeskuksessa saunoen, uiden, eväitä 
syöden ja nuotiolla istuskellen. Paikalla kävi illan mittaan yhteensä 15 jäsentä.  

 
Toinen jäsenilta pidettiin 29.8.2017 Mallinkaisten leirikeskuksessa uiden, saunoen 
pelaillen, grillaten ja nuotiolla istuskellen. Osallistujia oli 15. 
 
Hirvijahtiin 4.11.2017 osallistui 10 ajomiestä, 11.11.2017 7 ajomiestä ja 2.12.2017 7 
ajomiestä. Näistä saatiin korvauksia UPM:ltä 2.360,00 euroa.  
 
Muuta toimintaa: 

 
Sauna- ja peli-illat tiistaisin: Tiistai-illoissa Latumajalla oli vuoden 2017 aikana 
yhteensä noin 150 osallistumista. Peli-illoissa pelataan talvisin saunomisen ja 
kahvittelujen lomassa korttia ja koronaa, kesäisin mölkkyä. Latumajan remontti 
haittasi kuluneena vuonna useamman kuukauden ajan peli-iltoja, mutta onneksi 
kävijät olivat kärsivällisiä ja keksivät sille ajalle muuta tekemistä. Syyskuussa taas 
jatkettiin tiistaitapaamisia.  
 
Yhdistys oli kunnan kanssa järjestämässä Lumiveisto -tapahtumaa Turengin 
kävelykadulla 18.2.2017. Janakkalan Ladun joukkueessa olivat Juhani Myllymaa, 
Harri Niemi ja Pentti Lepistö, veistoksen aiheena oli Suomi 100 eli 100 mk:n kolikko. 
Osallistujia ja yleisöä tapahtuma keräsi satoja! 
 

 
Yhdistyksen pikkujoulu pidettiin 12.12.2017 Latumajalla yhdessä Jaakko Ojalan 85-
vuotissyntymäpäivien kanssa. Osallistujia oli 25 henkeä. Kakkukahvit juotiin majalla, 
joulupukkikin (taisi kyllä olla valejoulupukki, kun ei ollut partaakaan) vieraili ja antoi  
lahjan kaikille niille läsnäoleville, jotka olivat olleet kilttejä. Ei-kiltit saivat pienet 
tukistukset. Laavulla paistettiin vielä makkaraa ja jatkettiin hyvästä seurasta 
nauttimista. 
 
Latumajan korjaus pääsi alkuun kevättalvella ensin purkamisella ja sitten uudelleen 
rakentamisella. Sauna ja pesuhuone uudistettiin kokonaan, pukuhuone ja vessakin 
suurelta osin. Keittiössä ja takkahuoneessa maalattiin seinät, samoin maalattiin 
etujulkisivun seinä ja parveke. Keittiön hella uusittiin. Yläkertaan menevien 
ulkoportaiden kaide uusittiin. Kaikki alakerran ikkunat ja patterit vaihdettiin ja 
etupihalle laitettiin 3 pihavalaisinta. Suurin osa töistä tehtiin talkoilla, joita virallisesti 
kertyi yli 750 tuntia, mutta ehkä kaikkia työtunteja ja varsinkaan kotona tehtyjä 
mietintätunteja ei edes merkitty ylös. Tavoitteena oli saada kaikki kuntoon ennen 
yhdistyksemme 50-vuotisjuhlia 26.8.2017. Ihan kaikkea ei saatu kuntoon, lopputöitä 
tehtiin vielä syksyllä ja jotain jäi vielä seuraavalle vuodellekin.  
 
50-vuotisjuhlat Yhdistyksemme perustamisesta tuli 13.9.2017 kuluneeksi 50 vuotta. 
Juhlimme tapahtumaa hieman etukäteen Suomen luonnon päivänä 26.8.2017. 
Mukaan oli kutsuttu nykyisten jäseniemme ja perustajajäsenten lisäksi lähialueen 
latuyhdistykset, latualue ja Suomen Ladun edustajat. Juhlaa vietettiin yhdessä 
muistellen yhdistyksen perustamista, majan rakentamista ja muuta menneiden 
vuosien yhteistä toimintaa. 
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Juhlassa palkittiin ansioituneita yhdistyksen toimijoita. Suomen Ladun myöntämän 
kultaisen ansiomerkin saivat Jaakko Ojala, Harri Niemi ja Leena Rantala. Hopeinen 
ansiomerkki luovutettiin Keijo Maliselle ja Erkki Niemelle ja pronssinen ansiomerkki 
Seppo Karhunsuolle, Tauno Kömille, Pentti Lepistölle, Marja Niemelle ja Eija 
Paturille.  

 
Varsinaista syntymäpäivää 13.9. vietimme Latumajalla kakkukahvien ja 
puunistutuksen merkeissä. Helka ja Antero Junttila lahjoittivat yhdistykselle 
Serbiankuusen, joka istutettiin yhdessä majan pihalle sekä yhdistyksemme että 
Suomen 100-vuotiaan itsenäisyyden kunniaksi. 
 
Lisäksi yhdistyksemme jäsenet ovat harrastaneet ahkerasti hiihtämistä, melontaa, 
geokätköilyä, vaeltamista kotimaassa ja ulkomailla, avantouintia, lavatanssia ja 
montaa muuta liikuntamuotoa omatoimisesti ja aktiivisesti.  
 
Talkoita pidettiin 3 kertaa. 13.5. pidettiin yhdistetyt pihansiivous ja polttopuutalkoot. 
Talkoiden yksi suuri tehtävä oli myös vaihtaa alakerran ikkunat, joka vaatikin 
useamman henkilön voimat ja osaamiset. Polttopuita saatiin vierestä Jouni Aaltosen 
metsästä metsätöiden jäljiltä jääneistä pikkupuista. Osallistujia oli päivän aikana 11 
kpl. 
 
Ennen elokuisia juhlia pidettiin vielä polttopuutalkoot ja siivoustalkoot ja saatii 
alakerta ja piha juhlakuntoon. 
 
Tiedottaminen: 

 
Yhdistyksen kotisivut: www.janakkalanlatu.fi ja facebook: 
www.facebook.com/janakkalanlatu 

  
Yhdistyksen Latulehti ilmestyi 3 kertaa: toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa. 
Lehdet ovat toimintakertomuksen liitteenä. 

 
Hallituksen kokouksista ja muista tapahtumista ilmoitettiin säännöllisesti kotisivuilla ja 
facebook -sivustolla. Myös perinteistä ilmoittelua kauppojen ja kirjaston 
ilmoitustauluilla käytettiin. 

 
Paikkakunnalla ilmestyviin lehtiin lähetettiin tiedotteita toiminnasta sekä ennen 
tapahtumia että niiden jälkeen. Lehdet julkaisivat niistä osan. 
 

http://www.janakkalanlatu.fi/
http://www.facebook.com/janakkalanlatu


JANAKKALAN LATU ry  Toimintakertomus 2017                             8(8) 
                         6.3.2018        

Latumajan vuokraaminen:   
 

Latumaja oli pois vuokrauskäytöstä aina syyskuulle asti, jolloin alakerran remontti 
alkoi olla kunnossa. Majaa vuokrattiin syksyn aikana Janakkalan Ladun jäsenille ja 
ulkopuolisille yhteensä 6 kertaa.  

 
 
III MUIDEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN    

 
Nuku yö ulkona -tapahtuma Evolla 17.6.2017 oli Hämeen latualueen järjestämä. 
Mukana nukkumassa siellä oli Hilkka Sikiö. 
 
Tiina Hiidenkari ja Päivi Kuotola osallistuivat Suomen Ladun 
retkeilynohjaajakoulutukseen Nuuksiossa 5.-7.5.2017. 
 
Satu Saarinen ja Tiina Hiidenkari osallistuivat Elämysmatkojen järjestämään 
lumiturvallisuuskoulutukseen Helsingissä 4.11.2017.  
 

 Harri Niemi osallistui lumikenkäily-ohjaajakoulutukseen Messilässä 21.01.2017 
 

Harri Niemi ja Eija Paturi osallistuivat Hämeen latualueen viestintäkoulutukseen 
Hämeenlinnassa 20.11.2017. 
 
Sirpa Koskinen ja Eija Paturi järjestivät kunnan leirikoululaisille luontoretken 
Mallinkaistenjärven leirikeskuksen lähiympäristössä 15.6.2017. 
 
Yhdistyksemme jäsenet kävelivät myös Poronpolulla ja osallistuivat KiipFitin10 km:lle 
ja puolimaratonille saavuttaen niissä yhteensä 3 mitalisijaa. 
 

 
IV LOMAOSAKEVIIKOT 
  

Kiilosoppi: lomaviikkoja käytettiin 4,5 viikkoa 9:sta tarjolla olevasta. 
Ylläskuningas: lomaviikkoja käytettiin 12 kpl 18:sta viikosta. 

 
Harri Niemi huolehti varausten vastaanotosta, laskutuksesta ja avainten 
luovutuksesta. 

  
 

 

 

 

   

  
     Hallitus 6.3.2018 

Hyväksytty kevätkokouksessa x.3.2018. 
 


