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RIIHILATU ry:n
Jäsenlehti nro:3 Syyskuu 2022
Hallitus 2022
 puheenjohtaja Ari Jantunen
 varapuheenjohtaja Mikko Kalliokoski
 sihteeri Katja Salo
 taloudenhoitaja Marja-Liisa Soljanne
 yhdistyksen verkkosivu www.riihilatu.fi
Liikuntatoimikunnat (retkien ym. reippailujen suunnittelu ja järjestely)
Retket, suunnistus, liikuntatapahtumat ja frisbeegolf; Mikko Kalliokoski, Pentti
Ahlqvist, Timo Keinänen, Irma Lepistö, Heikki Vitikka, Suvi Lukkarinen, Timo Hakala ja
Satu Lukkarinen
Sauvakävely, hiihdon opetus ja lumikenkäily; Jaana Keinänen, Eila Rekola, Kaija Niikko ja
Päivi Jantunen
Metsämörri- ja muumiretkikoulu; Sirpa Parviainen ja Susanna Glad
Melonta;Ismo Lepistö, Irma Lepistö, Mikko Kalliokoski, Vesa Meritähti
Maastopyöräily ja pyöräily; Teemu Pesonen, Ari Peltopuro, Tero Nuora,Pasi Törmä, Elina
Törmä, Jukka Suokas, Jaakko Hankkila, Pilvi Maliniemi, Minna Peltopuro
Polkujuoksu; Satu Uusivirta, Tero Nuora, Niina Hartikainen
Seikkailevat perheet; Niina Hartikainen, Mikko Kalliokoski
Riihipolku; hallitus ja toimikunnat
Kerhotoimikunta ( tapahtumien tarjoilut, erilaisten illanviettojen järjestelyt,
pikkujoulut);
Päivi Jantunen, Kaija Niikko, Armi Nurmirinta, Irma Lepistö, Anita Malin, Leena Vierimaa, Satu
Siikander
Paalitupatoimikunta( vastaa Paalituvan kaluston ja tupa-alueen hoidosta sekä
saunailtojen ,talkoitten ym. järjestämisestä);  Timo Hakala ,Rauno Vierimaa, Pauli Serpilä, 
Timo Keinänen,Pentti Ahqvist, Heikki Vitikka
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (=VAPEPA), osallistuminen koulutuksiin, etsinnät;
Yhdyshenkilöt; Pentti Ahlqvist , Matti Mäkinen
Taloudenhoitaja ; Marja-Liisa Soljanne
Yhteydet suomen latuun
Puheenjohtaja, tiedottaja ja jäsensihteeri; Ari Jantunen ,Tiina Serpilä, Marja-Liisa Soljanne
Tiedottaja ;Tiina Serpilä
Lehtiarkisto ; Jaana Keinänen
Koulutus; hallitus
Toiminnantarkastaja; Marja Akkanen, varalla Kaija Viskari
Valokuva-arkisto; Timo Keinänen

Jäsenmaksut 2022; Perhejäsenmaksu 36€, henkilöjäsen 24€, nuoriso- ja opiskelijajäsen 12€,
rinnakkaisjäsen 12€ ja kannattajajäsen 18€



Timo Hakala

Paalituvan uusi isäntä

Tervehdys kaikille! Olen Timppa 51-vuotias perheenisä.
Perheeseen kuuluvat vaimo Heli sekä lapset Teemu,
Miika, Petteri ja vielä kotona asuva Santeri. Harrastan
retkeilyä, matkailua, pyöräilyä, valokuvaamista,
puukkojen tekoa sekä kaikenlaisia käsitöitä metallista ja
puusta. Laulukin on lähellä sydäntäni. Olen helposti
innostuva ja tykkään olla porukassa mukana kun
touhutaan yhdessä.Paalitupa on perheellemme
ennestään tuttu paikka ja olen viettänyt siellä monet
mukavat hetket siitä asti kun liityimme Riihilatuun 2015.
Odotan Paalituvan käyttäjiltä normaalia vastuullisuutta ja
siisteyttä. Meillä ei ole mitään massiivisia resursseja tuvan ylläpitoon tai kehittämiseen, 
joudumme siis edelleen huolehtimaan ylläpidosta talkoilla ja pienemmillä puuhapartioilla. 
Minun ajatukseni on se, että nautitaan kivasta retkeilypaikasta ja luonnosta yhdessä ja 
erikseen. Hyvää kesää kaikille, käyttäkää ahkerasti tupaa ja nauttikaa. Minut saa kiinni 
sähköpostilla timppa.hakalan@gmail.com ja tekstiviestillä tai whatsapp numeroon 
0449350217 

mailto:timppa.hakalan@gmail.com


Paalitupa

Paalitupa sijaitsee n. 8 km päässä
kaupungista. Paalijärvellä (hirvijärven-
tien
varressa) kaupungin yleisen rannan
vieressä. Veljesmajantiellä rauhallisella
ja kauniilla paikalla.

Rakennuksessa on sauna, tupa ja kuisti ja tietenkin nuotiopaikka.
Vuosittain on pidetty kahdet tai kolmet erilaiset talkoopäivät. Keväällä kevät talkoot
kun olemme laittaneet mökin kesää varten valmiiksi ja syksyllä talvi kuntoon.
Puutalkoita ja muita pieniä talkoita on ollut myös.

Uimaan pääsee laiturilta sopii hyvin lapsille on ranta on matala. Veneilemäänkin
pääsee ja kanootilla myös. Lapsille löytyy joitakin pelejä ja leluja.

Mökin avaimia saa lunastaa 25€ panttia vastaan Ari Jantuselta.Voi myös lainata avainta 
tutustuakseen mökkiin.

Jos tiedät hallitsevasi avainta joka on vajaalla käytöllä tai tarpeeton, voisit laittaa
avaimen parempaan käyttöön palauttamalla sen Timo Hakalalle , Ari Jantuselle tai Jaana 
Keinäselle.

     



Riihimäen Kansainväliset Erämessut  9. - 12.6.2022

Riihilatu oli jälleen mukana kansainvälisillä Erämessuilla kesäkuussa. Messuja oli siirretty 
ja kahteen otteeseen koronaepidemian vuoksi, kyllä olikin aivan mahtavaa mukavan 
kokoisella aktiiviporukalla  suunnitella ja toteuttaa messuosastoamme.

Saimme käyttöömme poikkeuksellisen ison, suorastaan ruhtinaallisen tilan osastoamme 
varten, mahduimmekin sinne oikein mukavasti yhdessä kaksi yhdistystä, sillä olimme 
sopineet yhteisestä osastosta Hellikit ry:n kanssa.

Hiukan jännityksellä mietimme osastoa suunnitellessamme, että päästäänköhän 
näilläkään messuilla tekemään nuotiopiirimme elävää tulta, kun takana oli melkoisen kuiva
kausi. Edellisillä Erämessuilla saimme käyttää vain kaasukeitintä ja se toki vei osan 
erätunnelmasta.
Sen verran kuitenkin onneksi satoi ennen messujen alkua, että lupa avotuleen saatiin.

Meille oli annettu tehtäväksi Messujen toimesta tarjoilla nokipannukahvia yleisölle. 
Tarjoilimmekin sopimuksen mukaan kahvia matalalla profiililla, että ympäröiviä 
ravintoloitsijoita ei häiritsisi ”kilpailu” asiakkaista. Kahvittelun ja jutustelun lomassa, saivat 
halukkaat osastolla vierailleet rapsutella paikalla olevia Hellikki-koiria.

Yhteisellä osastollamme oli mahtava tunnelma ja allekirjoittanut sai messujen avautuessa 
kunnian tehdä ensimmäiset ”nokipannukahvitaiat”, se oli ikimuistoinen kokemus. 
Nokipannukahvin keittämisessä onkin monenlaisia mainioita perinnekikkoja, kuinka siitä 
saadaan parasta mahdollista.Oli myös mukava, että saatiin taas viettää Riihimäeltä pois 
muutttaneiden entisten Riihilatulaisten Sirun ja Mikon kanssa aikaa.Oli myös mukavaa 
tutustua niihinkin latulaisiin, joita en aiemmin ollut  tavannut. 



Sää suosi Erämessuilla, välillä oli liiankin kuuma ja teki mieli hakea varjoa. Olimme 
saaneet onneksemme osastolle myös sähköt ja sen vuoksi voitiin tuoda paikalle jääkaappi,
jossa juomat ja eväät pysyivät kylminä. Sähköt saatiin erityisesti sen takia, että osastolla 
oli myös extraohjelmaa Riihimäen kaupunginteatterin puolesta. Meillä olikin melkoiset 
äänentoistoviritelmät , sillä viikonloppuna saimme vierailijan esiintymään Riihmäen 
teatterilta. Viikonloppuna näyttelijä Teemu Ojanne esitti Havukka-ahon ajattelijasta  
kohtauksen hauskasti nuotiopiirillämme, esitys oli upea ja vangitsi mukaansa 
taianomaisesti.

Kaiken kaikkiaan messut onnistuivat kohdaltamme hyvin ja saatiin myös runsaasti uusia 
jäseniä.
Osaston purkukin sujui huimaa vauhtia, kun väkeä oli runsaasti osallistumassa purkuun, 
lämmin kiitos siitä kaikille osallistuneille, samoin kuin jokaiselle messuilla ja järjestelyissä 
mukana olleille, kun väkeä on riittävästi, ei kenenkään työpanos muodostu kohtuuttomaksi.

Riihiladun emäntä Päivi Jantunen



Polkujuoksija Anni Hämäläinen

Luontoon ja siellä liikkumiseen kun hurahtaa jo nuorena, on siitä hankala päästä eroon. 
Näin on käynyt myös minulle. 

Pienenä esittelynä, olen toinen Riihiladun uusista polkujuoksuohjaajista, Anni Hämäläinen.
18-vuotias kestävyysjuoksuun hurahtanut nuori, jonka kiinnostuksen kohteet liikunnan 
osalta eivät rajoitu pelkästään juoksemiseen. Niin sanottu juoksu-ura alkoi parisen vuotta 
sitten, kun naapurikaupungissa järjestettiin Hiki-Ultra-lenkki, jossa itse päädyin 
juoksemaan reilun 30 kilometriä muiden vielä jatkaessa. Sitä ennen alla oli lyhyttä 
lenkkeilyä, hevosia, pyöräilyä ja kuntosalia. Salipuolelle jääminen houkutti, mutta pitkät 
lenkit veivät mennessään kokonaan!

Nyt alla on kolme virallista tasamaan maratonia ja useampi puolimaraton. Haaveen 
ensimmäisestä ultramatkasta ja samalla polkukisasta piti toteutua 2022 Nuts 
Karhunkierroksella 55 km matkalla. Mikäänhän ei tunnetusti koskaan ole liian helppoa, 
joten matka jäi yritykseksi romahtaneen ferritiinin sekä töistä kertyneen energiavajeen 
vuoksi ja osallistuminen siirtyi harkintaan ensi vuoden kisaan. Rautapuolella suunta 
vaikuttaa jo paremmalta, mutta energiapuolella tankkailtavaa löytyy vielä. 

Vaikka juoksemiseni painottuukin tasamaalle, poluillakin tulee pyörittyä silloin tällöin. Koen 
polkujuoksun olevan tehokasta palautumista niin mielelle kuin kehollekin. Yksin tai 
porukassa metsässä samoilu nollaa mielen ja asfalttia paljon joustavammat polkupohjat 
tekevät hyvää jaloille! Asfalttiin verraten laji on myös kohdallani varsin ystävällinen 
rautaongelmista välillä ilmoittelevalle vatsalle, kun yhtä kovaa iskutusta ei tule. 

Suurin osa polkukilometreistäni kertyy juuri Riihiladun lenkeillä, joilla taidan olla ainakin 
yksi nuorimmista osallistujista. Mielelläni näkisin niin ohjatuilla lenkeillä kuin poluilla 
muutenkin nuorempaakin väkeä! Lenkeillä on aina erinomainen ilmapiiri ja ne sopivat 
jokaiselle. Osallistumista ei tarvitse epäröidä lainkaan, aina mennään sitä vauhtia mikä 
hyvältä tuntuu! Toivon kovasti pääseväni pian letkan johtoon, etenkin vähäsen pidemmille 
polkulenkeille. Niitä odotellessa toivottavasti nähdään lenkeillä, mukavaa alkusyksyä!



Riihiladun tulevia tapahtumia 

SIENIRETKI VAHTERISTOON

Teemme perinteisen sieniretken Riihimäen seudun
luonnonsuojeluyhdistyksen ja Riihiladun yhteisenä retkenä 
torstaina 8.9.22 klo 18 - noin 20. Lähtöpaikka on linja-auton
kääntöpaikka Teerimäenkadun päässä, jossa tapaamme siis
noin 17.50.

Retkellä pyrimme tutustumaan itsekullekin uusiin lajeihin, satotilanteen mukaan tietenkin. Retken 
vetää keruutuoteneuvoja ja eräopas Mikko Kalliokoski, jonka näkökulma asiaan on vahvasti 
ruuanlaittoon keskittynyt.

Ellet nyt pääse, toinen mahdollisuus tarjoutuu 29.9.22.

Ke 14.9. klo 18.30

Riihiladun hallituksen ja toimikuntien kokous

Paikka Voimala, Paloheimonkatu 2, krs 3
Tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille

Su 2.10.2022 Riihipolku

Riihilatu järjestää sunnuntaina 2.10.
Riihipolun Suonummen majalta (Kiista-
Veikkojen maja), Erkyläntie 399. Lähtö klo
9-11 paluu klo 15.00 mennessä.
Patikointitapahtuma on 51. kerta Riihiladun
52-vuotisessa historiassa.

Reittien pituudet 5, 13 ja 20 km.
Neljänpolun risteyksessä vettä ja mehua.
Mahdollisuus kahteen ohjattuun
polkujuoksulenkkiin:
- Aloittelijoiden 5 km lenkki lähtö klo 9.15 ja ilmoittautuminen klo 9.00
- Vaativampi harrastajien polkujuoksu lenkki 13 km lähtö 10.45 ja ilmoittautuminen klo 10.30
Kiista-Veikkojen kioski avoinna majalla. Majan pihalla nuotio jossa voi paistaa makkaraa
Kiista-Veikkojen majalla lämpiää sauna/ vapaa ehtoinen pieni maksu.
Osallistumismaksu aikuiset 7 €, yli 80-v ja alle 15-vuotiaat ilmaiseksi. Mehutarjoilu.



Rihilatu ry




