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RIIHILATU ry:n
Jäsenlehti nro:4 Maaliskuu 2023
Hallitus 2023
 puheenjohtaja Ari Jantunen
 varapuheenjohtaja Mikko Kalliokoski
 sihteeri Leinard Kohonen
 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
Tiedottaja ;Tiina Serpilä
Lehtiarkisto ; Jaana Keinänen
Koulutus; Hallitus
Toiminnantarkastaja; Marja Akkanen, varalla Kaija Viskari
Valokuva-arkisto; Timo Keinänen

Jäsenmaksut 2023; Perhejäsenmaksu 36€, henkilöjäsen 24€, nuoriso- ja opiskelijajäsen 12€,
rinnakkaisjäsen 12€ ja kannattajajäsen 18€



Puheenjohtajan palsta

Keväinen tervehdys kaikille!  

Ensimmäinen Riihiladun puheenjohtajakauteni on takanapäin ja
toinen jo hyvässä vauhdissa.  Onpa ollut monenlainen
oppimiskäyrää aloittaa ihan nollasta keräten tietoa, miten mikäkin
asia hoidetaan, mutta yhteistyössä kaikki on hoitunut!

Otetaanpa lyhyt katsaus vuoteen 2022, meillä oli alkutalvesta
isoimpina yhteisakivititeetteinä Kuutamoilta Riihimäen
raviradalla ja Paalituvan talvitapahtuma, kesäkuussa olimme
laajasti mukana kansainvälisillä Erämessuilla sekä syksyllä
sieniretkiä opastuksen kera, lisäksi  Riihipolku ja Riihipolun
polkaisu perinteiseen tapaan. Erämessuilla teimme yhteistyötä
Riihimäen Teatterin kanssa yhteistyötä, näyttelijä Teemu Ojanne esiintyi osastollamme esittäen 
otoksia Havukka-Ahon Ajattelijasta ja osa katsojista palasi seuraaan näytökseen saaden enemmän 
irti siitä.  Loppuvuodesta Lasimuseon aluella olemme talvikarnevaaleillla mukana vipukelkalla, 
joka muostui myös aikamoiseksi hitiksi jonoksi saakka. Muutama patikointiretkikin saatiin hienosti 
aikaiseksi. Ja luonnollisesti -unohtamattakaan-  itse niitä säännöllisiä tapahtumia vuodenaikojen 
mukaan, MTB-pyöräilyä, polkujuoksua ja sauvakävelyä.  Ja luonnollisesti muistaen erittäin tärkeää 
vapaaehtoista pelastuspalvelua (VaPePa). Jotain varmasti unohdinkin mainita, muisti on minulla 
hyvä, mutta lyhyt.  Lisäksi Paalitupaa käytettiin ahkerasti ja sehän on riihilatulaisten vapaassa 
käytössä, saimme viime vuonna Palituvalle uuden isännänkin.  Paalituvan paikat ovat lukittu, mutta 
avaimia voi lainata tai ostaa huokeaan hintaan.  Hankimme myös kaksi uutta modernia ahkiota 
jäsenistömme käyttöön, toissa vuonnahan me hankimme liukulumikenkiä.

Vuosi 2022 oli meille käänteentekevä jäsenmäärän suhteen kahdessakin merkityksessä.  Nykyinen 
Suomen Ladun jäsenhankintatilastointi alkaa vuodesta 1982 jatkuen nykypäivään ja viime vuosi oli 
meidän ennätys, peräti 57 uutta jäsentä, tervetuloa kaikki uudet jäsenet joukkoon!!  Samalla 
meidän jäsenmäärämme pompsahti uudelle sataluvulle ja tätä kirjoittaessani, jäsenmäärämme on 
tasan päivämäärällä 12.3.2023 750  jäsentä!!!

Tänä vuonna on ehtinyt jo kaikenlaista tapahtumaan, pidimme Kuutamoillan Riihimäen raviradalla 
helmikuussa, olimme yhteistyössä Riihimäen kaupungin ja paikallisten urheiluseurojen kanssa 
toteuttamassa R-hiihtoa, olimme mukana Riihimäen Lions Clubien järjestämällä Lasten 
Talvikarnevaaleilla lumikenkien esittely- ja kokeilupisteellä, kerroimme Riihimäen Martoille 
Riihiladun toiminnasta sekä pidimme Paalituvan puutalkoot, ainakin kuivaa puuta on riittävästi 
vuodelle 2024.

Viime vuonna olimme yksi erittäin harvasta ja valitusta kokeiluyhdistyksestä Suomen Ladun ja 
Suomen Hiihtoliiton hiihtokouluun.  Suomen Hiihtoliitto kertoi konseptin, mallin ja tavan toimia, 
me toteutimme osaltamme.  Meillä oli tänä vuonna neljä loppunmyytyä kurssia (n 1.5 h per kerta) 
sekä perinteisen että vapaan hiihdon kurssille.  Selkeästi on nähtävissä hiihdon innostuksen 
nähtävän!

Seuraa sivujamme riihilatu.fi ja https://www.facebook.com/Riihilatu, kerromme näissä mitä kaikkea
tapahtuukaan !!

Kiitoksia jokaiselle vuodesta 2022 ja  hyvin odotuksin jatkaen kuluvalle vuodelle.
terveisin, 
Ari Jantunen

https://www.facebook.com/Riihilatu


Tervehdys arvon lukija! 

Kevät tekee hitaasti tuloaan, ja Riihiladun uusi hallituskausi on käynnistynyt. Olen liittynyt 
mukaan toimintaan uuden sihteerin roolissa, jossa pidän huolen, että paperit ovat suorassa ja
tiedostot järjestyksessä. Mutta kuka täällä siis kirjoittaa näiden sanojen takana? 

Olen Leinard Kohonen, 30-vuotias Riihimäkeläinen nuorimies, jolle raitis ilma ja ulkoilu on
elinehto. Ystävät kutsuvat minua joskus ”raitisilmanarkomaaniksi”, koska haluaisin olla 
aina ulkona ja tutkia luontoa. Asun yksikseni pienessä mökissäni ja onnekseni takapihani on
kaunista luontoa, jossa kiertelen ja nuuskin vuodenaikojen vaihtelua. Vaikka asun yksin, 
yksinäinen en silti ole. Telttailemme ja ulkoilemme suurehkon perheeni kanssa paljon, ja 
suosikkiaktiviteetti rakkaiden kanssa on roadtrippien suunnittelu. Lisäksi hengailen paljon 
vanhempieni kanssa, joista molemmat ovat myös aktiivisia liikkujia ja ulkoilijoita. Myös 
isosiskoni lasken perheeseeni, vaikkei hän enää Suomessa asustelekaan.

Luonnon arvostus ja jokamiehenoikeudet ovat tulleen tutuksi jo pikkupoikana, jolloin kävin 
säännöllisesti Metsämörri-koulussa ja perheen retket Hatlamminsuolle olivat lapsuuteni 
kohokohtia. Aikuisuuteen siitä on jäänyt rakkaus ulkoilua, telttailua ja nuotiomakkaraa 
kohtaan. Kesäisin riippumatto korvaa sänkyni ja Suomen kiertäminen rakkaiden kanssa ja 
Tentsilen pystyttäminen yön tullen sopivaan paikkaan ovat paras yhteinen harrastus. Vaikka 
itse sanonkin, teen myös todella hyvää nuotioruokaa, ja kupponen kuumaa maistuu aina 
paremmalta, kun raikas aamuinen tuuli puhaltelee kevyesti kasvoille.

Myös kalastaminen on suuresti mieleeni, vaikka siitä onkin ollut nyt pari vuotta kiireiden 
takia taukoa. Toivottavasti pääsen tänä kesänä laskemaan verkot ja istuskelemaan 
laiturinnokkaan, kun pikku ongenkohonen pompahtelee veden pinnalla. Oman kalasaaliin 
valmistus uusien perunoiden kaveriksi on ehdottomasti yksi suosikkiruuistani. Muistan 
ikuisesti lapsuudestani, kun vaarini paistoi pannulla ahvenia, sopivasti leivitettynä ja tietysti 
kunnon voissa. Vaarilta tutuilla taidoilla paistan omatkin ahveneni muistellen mökkikesiä 
90-luvulta.



Rakkaita harrastuksiani ulkoilman lisäksi ovat sammakkotuotteiden keräily, ja niitä 
löytyykin tuhatpäin kotoani. Olen keräillyt sammakoita pikkulapsesta saakka, ja opiskellut 
jo silloin kaiken mahdollisen tiedon kurnuttavista pikkukavereista. Sopivasti sitten 
aikuisiällä opiskelin eläintenhoitajaksi, ja erikoistuin eksoottisten eläinten hoitoon linjallani. 
Akvaarioiden, sammakoiden ja käärmeiden lisäksi myös linnut ovat lähellä sydäntäni, niin 
luonnonvaraiset pikkutirpat kuin myös lemmikki-arat ja kaijaset. Haaveilen tulevaisuudessa 
omistavani sellaisen talon ja pihan, jossa voin antaa lemmikkilintujen nauttia suurista 
tiloista ja auringonpaisteesta. 

Harrastan myös paljon lauta- ja korttipelejä, ja laukustani löytyykin lähes aina korttipakka. 
Teltassa ennen nukkumaanmenoa, viltillä kesäillassa ja nuotion loimussa ystävien ja 
läheisten kanssa korttien lätkiminen on rentoutumisen hienoimpia muotoja. Myös uusien 
tuttavuuksien hämmentäminen korttitempuilla kuuluu repertuaariini. 

Yhdistystoiminta on ollut jo vuosia lähellä sydäntäni, joten Riihilatuun liittyminen ja 
hallitukseen hakeminen oli luonteva jatkumo minulle. Tänä vuonna toimin Riihiladun 
lisäksi myös Hellikit ry:n hallituksessa, joten eläimet ja luonto ovat arjessa lähellä aina. 
Suosittelen sinullekin rauhoittumaan hetkeksi ulos, sulkemaan silmät ja hengittämään 
muutaman kerran rauhallisesti raitista Suomen ulkoilmaa. Kiireisessä arjessa joskus 
unohtaa, miten hyvältä tuntuu hetki vain tuntea tuuli kasvoilla ja venytellä makeasti.

Ihanaa kevään odotusta kaikille!



Menneitä tapahtumia

Kuutamoilta Riihimäen raviradalla Ti 7.2.2023

Kuutamoa ei näkynyt , taivas oli pilvessä. Paljon oli ihmisiä tapahtumassa kokeilemassa 
lumikenkiä, lumiliukukenkiä  ja kuuma juoma ja makkarat kävi kaupaksi ja tietenkin kettu tyttö ja 
Tuutikki oli paikalla.



R-hiihto tapahtuma vahteristossa  12.2.2023

Paljon oli hihtäjiä liikenteessä ja ilmat olivat mitä mainiot hiihtämiseen.



Lasten talvikarnevaalit 5.3.2023 Pohjolanrinteen koululla



Aikuisten hiihtokoulu Riihilatu järjestää yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton sekä 
Suomen Ladun kanssa 

Su 26.2.klo 14.00 perinteinen tyyli Su 12.3. klo 14.00 vapaa tyyli
Ti  28.2.klo 18.00 perinteinen tyyli Ti  14.3. klo 18.00 vapaa tyyli



Paalituvan puutalkoot 11.3.

Puut saatiin pilkottua ja laitettua varastoon ahkerien talkoolaisten voimmin .



Tulevia tapahtumia

Su 12.3  klo 14.00 . Aikuisten hiihtokoulu , vapaa tyyli (perusteet), Paikkana Vahteriston ladut, 
         lähtöpaikkana Uhkolan pysäköintialue

Ti 14.3. klo 18.00.  Aikuisten hiihtokoulu, vapaa tyyli (jatkokurssi) , Vahteriston ladut,  
                   lähtöpaikkana Uhkolan  pysäköintialue

To 23.3. klo 18.30  Riihiladun  toimikuntien ja hallituksen kokous , 
                               Voimalassa Paloheimonkatu 2, 3 krs


