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tlyoinkää hiihtomaastona.
Hyvinkää sijaitsee Salpausselän ja Lohjanselän yhtymäkohdalla,

hiukan yli tunnin junamatkan päässä Helsingistä. Harju on Hyvin-
kään kohdalla noin 2—3 km. levyinen. Sen pohjoisrinne viettää
jyrkästi, muodostaen aika huomattavia mäkiä. Korkein kohta, n.s.
Sahanmäki, on 134 m. ja kuuluisa Sveitsi 128 m. merenpinnan ylä-
puolella.

Hyvinkää on tullut kuuluisaksi suurenmoisen luontonsa ja erin-
omaisen hiihtomaastonsa puolesta. Tässä suhteessa vetävät Hyvin-
käälle vertoja vain harvat paikkakunnat maassamme. Kun Hyvin-
kää sijaitsee mäntymetsää kasvavalla kahden valtavan harjun yh-
tymäkohdalla ja huomattavan korkealla merenpinnan yläpuolella,
on sen ilmasto ihanteellisen kuiva ja terveellinen. Hyvinkään kor-
keasta asemasta ja metsäisestä maastosta johtuu, että talvi Hyvin-
käällä on yleensä pitempi kuin muualla lähiympäristössä. Lumi
tulee tavallisesti ensiksi ja lähtee pois viimeksi. Näin on Hyvinkää
mitä ihanteellisin talviurheilupaikka.

Hiihtomaasto Hyvinkäällä jakaantuu kahteen eri alueeseen.
Kauppalan länsi-luoteisosassa on suuria nousuja ja laskuja, hy-

vinkääläisittäin sanoen „lukkoja". Kauppalan toimesta on sinne
rakennettu ensiluokkainen hyppyrimäki, jossa voidaan tehdä 45—47
m. pituisia hyppyjä. Sveitsin mäet, notkot ja rinteet tarjoavat kau-
niina talvisena päivänä hiihtourheilua harrastaville unohtumatto-
mia näkyjä ja nautintoa. Tästä syystä Sveitsi onkin muodostunut,
ei vain paikkakuntalaisten, vaan muilta seuduiltakin tulleiden, eri-
toten helsinkiläisten viikonlopun viettäjien, hiihtoa harrastavien
kansalaisten mieluisaksi olinpaikaksi.

Toinen ja helpompi alue on kauppalan pohjoisosassa, rautatien
itäpuolella. Se soveltuu erikoisesti leppoisaa maastoa haluaville.
Alueen keskuspaikkana on urheilukenttä. Maasto on lievästi kum-
puilevaa, harvaa mäntymetsää kasvavaa kangasmaata, Salpaus-
selän harjua. Urheilukentältä noin 3.5—5 km, koilliseen on jo isoh-
koja mäkiäkin n.s. Erkkylän „lukot". Erikoisen nautintorikkaaksi
muodostuu tällä alueella hiihto keväisinä aamuina, mainiolla han-
kiaisella, silloin, kun muualta ovat jo lumet lähteneet pois. Täällä
korkealla olevalla kanervaisella nummella pysyy lumi keväällä mer-
killisen kauan sulamattomana. Pihkantuoksuisessa mäntymetsässä
hiihtäminen aurinkoisena kevätaamuna on todellinen elämänhurma.

Hyvinkää voi tarjota niin huippuhiihtäjille kuin vasta-alkaville-
kin kunkin vaatimuksia tyydyttäviä hiihtoreittejä reippaan talvi-
urheilun harjoittamiseen. Kun vielä lisäämme, että paikkakunnalla
on runsaasti hotelleja ja matkustajakoteja viihtyisine majoineen,
niin voivat vieraspaikkakuntalaisetkin huoletta saapua Hyvinkäälle
hiihtämään ja nauttimaan Hyvinkään suurenmoisesta talvisesta
luonnosta.



Missä asun Hyvinkäällä?
Huoneiden
hinnat:

Granbergin Matkailijakoti, vastapäätä ase-
maa Smk. 15—25

Hyvinkään Parantola.
Täysihoitoa 55: — markasta alkaen.

Uusi Hotelli, aseman läheisyydessä Smk. 25—40
Villa Rosa, Vaiveronk. 21. Huon. hinnat ....

„ 20—30

Missä syön Hyvinkäällä?
Ahjon Kahvila.

Avoinna 8—23.
Tarjoillaan lihalientä ja piirakkaa.

Asema Ravintola.
Ruoka-ajat 8.30—12. 16—20.
Aterian hinta 10: —.
Alennuskuponkeja 10 kpl. 75:—.

Hyvinkään Parantola.
Aamiainen 20: — ja päivällinen 20: — mk.

Lotta Ravintola, Sk.-talossa.
Ruoka-ajat 10.30—14. 16.30—19.

Ravintola „Areena", Siltakatu N:o 20.
Ateria-ajat 11—13. 17—19.
Hinta 10 mk. Annoksia koko päivä.

Ravintola „Sampo", Hyvinkäänkatu N:o 6.
Aterioita ja kahvia koko päivä.
Olutoikeudet.

Ravintola-Kahvila „Valamo", Hyvinkäänkatu N:o 7.
Avoinna 8—22.
Tarjoillaan hyvää kahvia ja annoksia koko
päivä.

Uusi Hotelli, aseman läheisyydessä.
Aamiainen 10: —. Päivällinen 12
Anniskeluoikeudet.

Villa Rosa, Vaiveronk. 21. 9—23.
Anniskeluoikeudet.

Kun suksi ei luista, tai ne tarvitsevat muuta apua, poiketkaa
silloin Sveitsin tienvarressa Hyvinkään Raittiustaloon (vastap. Ra-
vintola Villa Rosaa). Siellä on sunnuntaisin ammattimies, joka voi
teitä auttaa. Jos matkanne on Erkylään maastoon, pistäytykää sil-
loin Matti Parosen Suksihöyläämöön, Ahdenkallionk. 11 (vastap.
Ravintola Hanhea). Siellä saatte kaikkea, mitä suksenne tarvitse-
vat. Ja ennenkaikkea, sieltä saa uusia, hyviä hiihtimiä halvalla.



Junayhteydet.

Lähtee
Helsingista

9,30
10,00
12,50
15,15
16,10
16,25
18,35
21,00
21,40
22,45
23,20
23,52

Saapuu
Hyvinkäälle

10,47
11,14
14,12
16,39
17,20
18,13
20,04
22,10
23,06
0,02
0,32
1,54

Lähtee
Hyvinkäällä

5,34
5,48
6,34
6,53
7,15
8,45

10,16
11,10
15,20
17,11
18,39
19,19
21,58

Saapuu
Helsinkiin

7,00
7,38
7,48
8,00
8,35
9,55

11,10
12,40
10,50
18,08
19,48
20,26
23,16

Sunnuntailiput Helsingistä
Meno ja paluu

// lk. 30: — /// lk. 20: —

Liput ovat voimassa lauantaista (tai pyhäpäivän aatosta) klo 12
- maanantaihin (tai pyhäpäivän jälkeiseen päivään) klo 12.

Sukset saadaan kuljettaa ilmaiseksi

Helsingistä junilla 9.20, 9.55, 15.15 ja 16.25 sekä Hyvinkäältä 7.15,
8.47, 18.39 ja 19.22. Matkustajien on itse vietävä sukset junan mat-

katavaravaunuun ja noudettava ne sieltä. Sekaannusten välttämi-

seksi kehoitetaan sukset varustamaan osoitelapuilla.

Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö.


