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Kaipaako
Teidän hiihtoasunne

lisälämpöä tai
värikkyyttä?

Lämmin ja pöyheä villapusero kuuluu välttämät-
tömyytenä tuulikankaiseen tai muuhun yhtä »kal-
seaan" hiihtopukuun, samaten kuin lämmin korvia
suojaava villamyssy, kunnon kintaat ja kaulahuivi.

„ Yhdistyneitten" pehmeän suloisista villa-ja silkki-
villalangoista virkkaatte tai kudotte äkkiä lämpi-
miä täydennysvarusteita, ja samalla antavat niiden
iloiset, viehättävät värisävyt pirteää vaihtelua
yksiväriseen hiihtopukuunne.

YHDISTYNEITTEN

villa- ja silkki-
villalangoista

lämpöä ja väri-iloa
hilhtoasulhlnno!

YHDISTYNEET VILLATEHTAAT 0.Y.,
Hyvinkää
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Hyvinkäästä hiihtokeskus.

Hyvinkään kauppala sijaitsee Keski-Uudenmaan pohjois-
osassa Hämeenläänin rajalla, 65 km. Helsingistä (rautateitse
59 km.), jonne on noin tunnin junamatka. Hyvinkää sijaitsee
Salpausselän ja Lohjan selän yhtymäkohdalla, ollen harju
Hyvinkään kauppalan kohdalla noin 2—3 km. levyinen ja
verrattain tasainen. Kuitenkin harjun pohjoisrinne viettää, niin-
kuin tavallista, jyrkemmin kuin etelärinne, muodostaen aika
huomattavia mäkiä, juuri siitä seikasta johtuen, että Hyvin-
kää sijaitsee Salpausselän ja Lohjan selän yhtymäkohdalla, on
ne verrattain korkealla, kaikkia muita lähipaikkakuntia kor-
keammalla, meren pinnasta lukien, ollen tämä korkeus toista
sataa metriä, korkeimman kohdan n.s. Sahanmäen ollessa
134 m. ja kuuluisan Sveitsin 128 m. merenpinnan yläpuolella.

Historiallisesti katsoen on Hyvinkää vielä verrattain nuori
paikkakunta. Kauppalana on Hyvinkää ollut vasta 8 vuotta,
vuodesta 1926 alkaen ja Hyvinkään kuntakin muodostettiin,
yhdistämällä osa Hausjärvestä ja osa Nurmijärvestä, vasta v.

1916—17. Nuoruudestaan huolimatta on Hyvinkään kauppala
silti Suomen suurimpia kauppaloita, ollen sen asuKasluku lähes
6000 henkeä.

Viime aikoina on Hyvinkää tullut kuuluisaksi suuremmoi-
sen luontonsa ja erinomaisten hiihtomaastojensa johdosta.
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Sveitsin maastoa.
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Tässä suhteessa vetävät Hyvinkäälle vertoja vain muutamat
harvat paikkakunnat maassamme. Siitä johtuen, että Hyvinkää
sijaitsee mäntymetsää kasvavalla kahden valtavan harjun yh-
tymäkohdalla ja huomattavan korkealla merenpinnan yläpuo-
lella, on sen ilmasto ihanteellisen kuiva ja terveellinen. Paikka-
kunnalla onkin jo toiminut pitemmän ajan Hyvinkään paran-
tola sairaita ja toipuvia varten.

Tästä Hyvinkään „korkeasta asemasta" ja metsäisestä
maastosta johtuen talvi Hyvinkäällä on yleensä pitempi kuin
muualla lähiympäristössä. Lumi tulee tavallisesti ensiksi ja
lähtee pois viimeksi. Tästä ja erinomaisista hiihtomaastoista
johtuen, Hyvinkää on mitä ihanteellisin talviurheilupaikka.
Tämän ovat paikkakuntalaiset kyllä tienneet jo kauan, mutta

suurelle yleisölle tämä seikka selvisi ensikerran vasta v. 1929,
jolloin Hyvinkäällä pidettiin suojeluskuntajärjestön hiihtomesta-
ruuskilpailut. .Silloin monet maan huomattavimmat hiihtoasian-
tuntijat ihastuivat ikihyviksi Hyvinkään ihaniin hiihtomaastoihin.

Hiihtomaastot Hyvinkäällä jakautuvat neljään eri alueeseen.
Kauppalan länsi-luoteisosassa on suuria nousuja ja laskuja,
hyvinkääläisittäin sanoen «lukkoja". Tänne oli v. 1929 järjes-
tetty suojeluskuntajärjestön hiihtomestaruuskilpailun 20 km.
rata ja siellä ovat myöskin paikkakunnan urheiluseurat ja suo-
jeluskunta järjestäneet kaikki huomattavimmat hiihtokilpailunsa.
Korkeuserot täällä ovat varsin huomattavat. Niinpä oli sk.-jär-
jestön radalla v. 1929 suurin korkeusero 57 metriä. Tälle
alueelle voi helposti saada täysin kansainvälisiä mittoja vastaavia
hiihtoreittejä eri pitkille matkoille, 17, 20, 30 ja 50 km., yhteen
kierrokseen. Tänne onkin suojeluskunnan ja urheiluseurojen
toimesta viitoitettu eri hiihtoreittejä. Sveitsissä on nyt tällä ker-
taa v ja u-seura Tahkon ja suojeluskunnan yhteinen pieni hyp-
pyrimäki, jossa ainoastaan yli 20 m. pituiset hypyt ovat mah-
dollisia. Kauppalan toimesta tullaan kulumassa olevana vuotena
rakennuttamaan sinne kumminkin suurempi hyppyrimäki ja n.s.

slalom-mäki. Sveitsin mäet, notkot ja rinteet tarjoavat kauniina
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UUSI HOTELLI
Hyvinkää

Aseman vieressä
Puh. t 3 5

Paikkakunnan ainoa I Ikn
hotelli ja ravintola.

Aamiaisia,
päivällisiä ja
annoksia.

ILLALLISTANSSIAISET
21—24.
Orkesteri „ZA Z A" soittaa.

Täydelliset anniskeluoikeudet.
Biljardi.
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talvisena päivänä hiihtourheilua harrastaville unohtumattomia
näkyjä ja nautintoa, jota ei hevin unohda. Tästä syystä Sveitsi
onkin muodostunut ei vain paikkakuntalaisten, vaan muun palk-
kalaistenkin eritoten helsinkiläisten viikonlopun viettäjien, hiih-
toa harrastavien kansalaisten mieluisaksi olinpaikaksi.

Toinen järjestyksessä vaikeusasteissa on kauppalan kaak-
koispuolella rautatien ja aseman itäpuolella oleva Ahdenkallion
hiihtoreitti, jossa v. 1929 järjestettiin sk-järjestön ampumahiihto-
kilpailu. Täälläkin on muutamia aika isoja nousuja ja laskuja
jotka tavalliselle hiihtäjälle ovat kylläkin taitoa ja voimia kysy-
viä, joskaan ei läheskään niin suuressa määrässä kuin Sveitsissä.
Tännekin on suojeluskunnan toimesta ollut joka talvi viitoitettu
hiihtoreitti, jota on käytetty ampumahiihto- ja muissakin hiihto-
kilpailuissa. Reitti on lähtenyt n.s. eteläisen vaihdekopin luota
ja kierrellen etelä-kaakkoissuuntaan tullut Ahdenkallion karta-
noon, josta alkaa paluumatka, ollen reitti ollut kymmenen kilo-
metrin mittainen.

Kolmas vaikeusasteeltaan oleva alue on suojeluskunnan
talolta etelään oleva n.s. Hyvinkäänkylän alue. Täälläkin on
vaihtelevia pikkumäkiä. Viime aikoina ei täällä ole kilpailuja
eikä hiihtoreittejä järjestetty, johtuen osaksi helpohkosta maas-
tosta ja paikoin verrattain tiheistä nuorista kuusisekametsistä.
Aikaisemmin pidettiin tälläkin aluella monia hiihto- ja ampuma-
hiihtokilpailuja.

Neljäs ja helpoin alue, oikea sunnuntaihiihtäjän maasto,
jota myös suojeluskunnan ja urheiluseurojen on vähälumisina
talvina täytynyt käyttää kilpailujensa järjestämiseen on kaup-
palan pohjoisosassa, rautatien itäpuolella. Tämän alueen kes-
kuspaikkana on urheilukenttä. Täällä on maasto tasaista, har-
vaa mäntymetsää kasvavaa kangasmaata Salpausselän harjua.
Urheilukentältä noin 3,5—5 km. koilliseen on kumminkin jo
mäkiäkin n.s. Erkkylän „lukot", jotka kylläkin tarjoavat vaih-
televaa virkistystä hiihtäjälle kuolettavan yksitoikkoisen tasa-
maahiihdon jälkeen. Tälle alueelle on kauppalan toimesta suo-
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HYVINKÄÄNHIIHTOKESKUKSENHARTTA

Selitys:

1.

Raittiustalo,
20

km.
radan

lähtöpaikka.
4.

Uusi
Hotelli,
I

lk.
ravintola.

2.

Villa
Rosa,

ravintola,
matkustajakoti.
5.

Miili
Granberg,

ravintola,
matkustajakoti

3.

Sairaala.

6.

Apteekki.
10.

Hyvinkään
Kauppayhtiö,

suksia
ja

urh.välineitä.

11.

Suojeluskuntatalo,
Lottien

ravintola.

5
ja
10

km.
ratojen

lähtöpaikka
urheilukentän
luona.

7.

Matti
Paronen,

suksitehdas.
8.

Osuusliike
Ahjo
r.1.,

kahvila.

9.

Hyvinkään
Jalkinetehdas.



Tässä talossa
vastapäätä rautatieasemaa

kulkekaa yli sillan

\

silloin olette Osl. Ahjon keskustoimipaikassa, jossa ovat m.m.

KQ h \/i I Q kan 9as-- jalkine-,
O.M VII Cl, leipä-, maito-, liha- ja sekatavaramyymälät.

Saatte m.m. hiihtopukuja ja -kenkiä,
suksia, suksivoiteita y.m. urheiluvälineitä.

Hiihtoretkenne välillä pistä3/tj'kää
viihtyisässä kahvilassamme.

Hyvä kahvi. Maukkaat voileivät. Herkul-
liset leivokset. - Lihalientä ja piirakoita.
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jeluskunta viitoittanut 10 km. hiihtoreitin sekä lisäksi omiin
ampumahiihtokilpailuihin käyttämänsä 5 km. hiihtoreitin. Eri-
koisen nautintorikkaaksi muodostuu tällä alueella hiihto keväi-
sinä aamuina, mainiolla hankiaisella, silloin, kun muualta ovat
jo lumet lähteneet pois, niin että hiihto on mahdotonta. Täällä
korkealla olevalla tasaisella kanervaisella nummella pysyy lumi
keväällä merkillisen kauan sulamattomana. Pihkantuoksuisessa,
harvassa ja matalassa mäntymetsässä hiihtäminen aurinkoisena
kevätaamuna on todellinen elämänhurma.

Edelläsanotusta lienee käynyt selville, että Hyvinkää voi
tarjota niin huippuhiihtäjille kuin vasta-alkaneillekin kunkin
vaatimuksia tyydyttäviä hiihtomaastoja ja hiihtoreittejä reippaan
talviurheilun harjoittamista varten. Kun vielä lisäämme, että
paikkakunnalla on runsaasti hotelleja ja matkustajakoteja, viih-
tyisine majoineen, niin voivat vieraspaikkakuntalaisetkin huo-
letta saapua Hyvinkäälle hiihtämään ja nauttimaan Hyvinkään
suuremmoisesta, talvisesta luonnosta. Helsinkiläisille onkin
Hyvinkää jo muodostunut hauskaksi viikonlopun viettopaikaksi,
jota he yhä enemmässä määrässä, ovat ruvenneet lauantaisin ja
sunnuntaisin kansoittamaan. Kiitoksella mainittava on, että
tätä heidän pyrkimystään on myös Rautatiehallitus ruvennut
tukemaan järjestämällä alennettuja junalippuja Helsingistä—
Hyvinkäälle lauantaisin ja sunnuntaisin.
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Hyvinkään Parantola
150 m. vedenpinnan yläpuolella,
tarjoaa lepoa ja virkistystä
väsyneille, heikoille ja toipilaille.

Täydellinen kylpylaitos sekä tavallisille
että kaikenlaisille lääke ky Ivyille.

Säde- ja sähkökäsittelyä. Hierontaa, — Makuuhallit.

Alennetut täysihoitohinnat.

Lotta Ravintola
(Suojeluskunnantalolla)

aamiaisia klo 10,30—14
päivällisiä klo 16,30 19

Aterian hinta Smk. 10: —.

suosittelee

— Seisova pöytä.

Kuponkivihkoja sisältäen ro ateriaa
Smk. 80: — saatavana ravintolassa.

Kahvia, voileipiä, annoksia y.m. tarjoillaan koko päivän.
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Sveitsin
maastoa.

Hyvinkäästä talvinen turistikeskus.
Ensiksi helsinkiläisille, sitten ulkomaalaisille!

Yllämainituin otsikoin kirjoittaa Suomen Urheilulehden pää-
toimittaja, tri Martti Jukola Urheilulehden 8. i. —34

numerossa Hyvinkään hiihtomaastosta seuraavaa:

„Norjalla on Holmenkolleninsa, Sveitsillä St. Moritsinsa,
Puolalla Zakopanensa j.n.e., mutta meillä ei ole Salpausselän
suurkisoista huolimatta edellisiä vastaavaa talvituristien keskus-
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Hyvinkään Kauppayhtiö
Hyvinkäänkatu 8 — Puh. 104 - 288

AINOA
URHEILU TARPEITTEN

JA RAUTATAVARAIN ERIKOISLIIKE
PAIKKAKU NN ALLA

HYVINKÄÄN JALKINETEHDAS
(Omist. Aug. Väisänen)

HYVINKÄÄ

Suosittelee hyviksi tunnettuja tuotteitaan,
m.m. „PANU "-hiihtokenkiä.

MIILI GRANBERG

Kahvila ja Matkustajakoti.
Vastapäätä asemaa.

Villa Rosa
Lämpimiä huoneita
Ravi ntola
Anniskeluoikeudet
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paikkaa. Nyt on rautatiehallituksen ja Hyvinkään kauppalan-
hallituksen yhteisin tuumin päätetty ryhtyä luomaan sellaista
reippailukeskusta Hyvinkäälle.

Meille näytettiin oikein kädestä pitäen Hyvinkään maaston

mahdollisuuksia. Ne ovat kerta kaikkiaan erinomaiset, eikä
ole suinkaan ihme, että eversti Levälahti ihastui 1929, kun Sk-
järjestön mestaruuskilpailut oli pidetty Hyvinkäällä, tuomaan
julkiajatuksen paikkakunnalle perustettavasta turistikeskuksesta.

Näyttää siltä, että hankkeesta nyt tulee tosi. Kauppala,
urheiluseurat ja suojeluskunta aikovat yhdessä järjestää paikka-
kunnalle tarkasti merkittyjä hiihtoreittejä hiihtäjän kehitysasteen
mukaan. Kun hotelli- ja majoitusolot kauppalassa vastaavat
myöskin sekä mannermaalaisia että vaatimattomampiakin oloja,
on retkeilijöiden hyvinvointi taattu. Kaiken lisäksi on kauppa-
lan valtuusto kypsynyt päättämään uuden, ajanmukaisen hiihto-
mäen rakentamisesta. Se onkin välttämätön edellytys tällaisen
urheilukeskuksen menestymiselle. Lisäksi on vielä hyvä luistin-
rata urheilukentällä ja slalom-mäkiä saadaan helposti. Siinäpä
sitä onkin matkailijalle jo lystiä kerrakseen.

Saimme tehdä 25 km:n pituisen kiertoretken maastossa,
johon hiihtoreitit merkitään. Valitettavasti emme suksilla, sillä
räntäinen sade ja lumen vähyys estivät omassa nahassa tunte-
masta loistomäkien hujauksia. Käytimme vetopeliä, jokakulki
umpimaastossa paremmin kuin auto, tankki tai traktori, nim.
vanhanaikaista hevosta ja reslarekeä. Mutta näimme kuitenkin
erinomaisesti pinnanmuodostuksen harvinaisuuden.

Hyvinkää on noin 140 m. merenpintaa korkeammalla kuin
Helsinki. Se merkitsee sitä, että siellä ilmasto on kuivempi ja
talvi kestävämpi kuin muualla Etelä-Suomessa. Lohjanselän ja
Salpausselän yhtymäkohtaan on jääkausi muodostanut hurjan
monta vierinkiviharjua, joiden välissä ammottavat syvemmät tai
matalammat kraaterit eli lukot — hyvinkääläisittäin. „Sveitsissä"
on todellinen kansainvälisen kilpahiihtäjän latu. Saimme nähdä
pari mäkeä, joista vain Matti Raivio on laskenut akkaa otta-
matta. Eräässä latu putosi 35 metriä 400 metrin matkalla.

Radan itäpuolella, sen ja Hämeenlinnan maantien välissä
on Erkkylän mukurainen maasto, jossa harjut ja syvänteet ovat

pienemmissä mittasuhteissa. Siellä on oivallinen turistihiihtäjän
paratiisi. Saa lasketella alas selviä mäenkupeita, ja vauhti vie
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jo puoliksi ylös toista. Joka tahtoo harrastaa tätä hauskaa leik-
kiä suuremmalla säteellä, voi jatkaa menoaan kilometrikaupalla.

Oivallisen sysäyksen helsinkiläisten hiihtoharrastuksen laa-
jentumiselle on antanut nyt rautatiehallitus, joka on järjestänyt
halpoja hiihtopilettejä Hyvinkäälle. Sukset voi kulettaa muka-
naan samassa vaunussa. Pääjohtaja Castren, itse Perä-Pohjolan
poika ja halki elämänsä innokas hiihtäjä, oli mukana maastoja
tarkastelemassa.

Hyvinkää on siis valmis ottamaan vastaan viikonlopun viet-
täjiä. Niitä olikin jo paikkakunnalla ensimmäiset partiot.

Kun hiihtäminen parina viime vuotena on tullut helsinki-
läisille oikeaksi kärpäseksi, niin on selvää, että kaupungin lähi-
nurkat ovat pian koluttuja. Silloinpa matka lauantai-iltana tai
pyhä-aamuna Hyvinkäälle tuo virkistävän vaihtelun viikon oh-
jelmistoon.

Ja Helsinkiä seuraa Eurooppa. Onnistuneen mainonnan
avulla saadaan Hyvinkäälle varmaan samanlainen turistivirta
kuin mihin muuhun skandinaviseen tai mannermaiseen hiihto-
keskukseen tahansa.

Koko urheiluväki toivoo hyvinkääläisille menestystä tär-
keissä aloitteissaan!"

SILLANKORVAN KIOSKI
Makeisia, hedelmiä ja virvoitusjuomia.
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Suksissppä
Matti Paronen

Hyvinkää, Ahdenkallionkatu 11
Puhelin 202

Valmistaa |a myy erilaisia

Suksia,
Sauvoja,
Siteitä,
Voiteita y.m.

Suksia korjataan,
ja voidellaan.

tervataan

Helsinkiläishiihtäjät voivat Hyvinkäältä lähtiessään jättää
suksensa meille kunnostettavaksi ja säilytettäväksi; sekä
noutaa ne taas hiihtämään lähtiessään.

Monivuotinen, kilpahiihtäjänä ja suksen-
tekijänä saatu oppi ja ammattitaito
takaavat työmme laadun.

Suksemme ovat palkitut kultamitalilla Helsingissä 1930
ja niillä on saatu useita kansainvälisiä h i i htovoitto ja.

Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö, 1934.


