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Latu-Miilu on Hyvinkään Ladun jäsenlehti, joka ilmestyy kolme kertaa 
vuodessa. Toimittaja ja taittaja on Lauri Huhti, jolle voit lähettää 
kirjoituksia, kuvia ja juttuideoita osoitteella Metsonkuja 12,               
05860 Hyvinkää, p. 050-3065095, lauri.huhti@pp1.inet.fi.               
Kirjoita jutut 16 p. fontilla, otsikot 22 p. fontilla ja lähetä se mieluiten 
sähköpostin liitteenä samoin kuin juttuusi mahdollisesti liittyvät kuvatkin.                 
Seuraavan lehden aineisto 8.12.2014 mennessä.  

Käy katselemassa latuinfoa myös Hyvinkään Ladun nettiosoitteessa 
www.hyvinkaanlatu.sportti.info. 

Ilmoitushinnat ¼ sivua 20 €, ½ sivua 35 €, 1 sivu 50 €, ja takakansi 65 €. 
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Syysterveiset 

 

Heräsin aamuyöstä peltikaton ryminään. Ei, se ei ollut orava, kuten 
tavallista vaan sade. Täytyi mennä oikein ulos katsomaan. Vihdoinkin 
helpotusta näihin hel….n helteisiin, enkä tarkoita helliviin, kuten jotkut 
toimittajat/säätieteilijät. Kesä oli melko yksiviivainen, ensin oli liian 
kylmää, sitten liian lämmintä. Kesäkuussa löysin lehdestä kuvaavan 
lauseen lähiaikojen säästä: ”Suomi on ihmeellinen maa, jouluna ja 
juhannuksena samanlainen sää, muttei kumpikaan ole sopiva”.   
Nähtäväksi jää millainen on loppuvuosi. 

 

Kesällä on kuitenkin ollut monenlaista toimintaa; melontaa, osallistuminen 
Suomi Meloo’seen, patikointia, pyöräilyä ym. Mölkkyäkin on pelattu. 
Tiikerinlenkkikin sitten loppui, ilmeisesti oli jo aikakin. Yhtään kyselyä ei 
ole tullut asian johdosta. Onneksi Ikiliikkujat-ulkoilutapahtumat ovat 
saaneet uuden vetohenkilön. Tervetuloa joukkoon Inari Arjas! Ikiliikkujat-
ulkoilutuksista löydät tietoa nettisivuiltamme sekä Aapon/Viikkouutisten 
yhdistyspalstoilta, kuten muustakin toiminnasta ja retkistä tarkemmin. 

 

Syyskalenteri löytyy tästä lehdestä, tervetuloa retkille. Taas löytyy 
perinteistä, mutta myös uutta kokeilua. Kaikki tämä, jotta myös sinä voisit 
osallistua toimintaan. Lisää osallistumismahdollisuuksia löytyy 
syyskokouksesta. 
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Oma osallistumiseni kesän ja syksyn tapahtumiin on jäänyt/jää vähiin. 
Olen ollut ”sairauslomalla” maaliskuun viikolta 13 lähtien ja lääkärin 
määräyksestä kevyemmällä liikunnalla. Sairausloman aiheutti 
vajaatoiminen aortaläppä, joka oireili jo vuosi sitten. 

 

Sairauden takia minun täytyi myös perua huhtikuun opasviikot Kiilopäällä. 
Siihen katkesi 20 vuoden yhtenäinen putki Suomen Ladun/Kiilopään 
opastoiminnassa. Tämä vuosi olisi ollut 21. Lisäksi sain viikon 14 
maanantaina veritulpan oikeaan käteeni, joten sairaalat ovat tulleet tutuiksi 
leikkauksissa ja tutkimuksissa. Kesällä on tullut liikuttua vain kevyitä 
kävelylenkkejä ja muutama kevyt melonta/uintiretki. Maastossa en ole 
käynyt ollenkaan, mäkinousut eivät oikein suju. Helpotusta helteistä 
johtuvaan tukalaan oloon olen hakenut ”kauppakeskuskävelyistä”, hyvät 
ilmastoidut olosuhteet. Elokuun lopulla pääsen läppäleikkaukseen, ja jos se 
menee hyvin, kuluu syksy oman ”jouluksi kulukukuntoon” - projektini 
kanssa. 

 

Eli tapaamisiin sitten ladulla Usmissa tai lumilla Kiilopäällä.  

Pitäkää yhdistys liikkeessä! 

 

t.kalevi 
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Hyvinkään Latu ry      KOKOUSKUTSU 
           

11.8.2014 
 
Sääntömääräinen SYYSKOKOUS 
 
Aika: 03.11.2014 klo 18.30  
Paikka: Sveitsin maja, Härkävehmaankatu 8, Hyvinkää 
 
 
 
Esityslista 
 
1. Kokouksen avaus 

1.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta  
1.2. Kokouksen sihteerin valinta 

  1.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta (2) 
  1.4. Ääntenlaskijoiden valinta (2) 

 
2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
3.    Johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2015 

 
4. Päätetään johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista 

sekä matkakulujen korvausperusteista vuodelle 2015 
 
5. Määrätään jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruus seuraavalle toimikaudelle 

 
6.  Puheenjohtajan valinta vuosille 2015 - 2016 
 
7.  Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä (nykyinen 9+1) 
 
8. Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä 

 
9.  Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet v. 2015 

 
10. Nimetään tarpeelliseksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät vuodelle 2015 

 
11.   Nimetään edustajat Suomen Ladun kokouksiin ja heille varamiehet 
 
12. Päätetään missä lehdissä yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan 

 
13.  Muut esille tulevat asiat 
   
14.          Kokouksen päättäminen 
 
  
  Tervetuloa! 
 

Johtokunta 
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SYYSKALENTERI 

Syys-joulukuu 2014 
Tervetuloa Hyvinkään Ladun järjestämille                
pyörä- ja patikkaretkille sekä muihin tapahtumiin! 

Tilaisuudet ovat jäsenyydestä riippumatta avoimia kaikille halukkaille      
ja useimmiten maksuttomia. Oheisessa kalenterissa on myös joitakin 
muiden yhteisöjen järjestämiä tapahtumia. 

Tapahtumien vetäjien puhelinnumerot löytyvät joko tapahtumatiedoista  
tai johtokunnan yhteystiedoista. Soittele kun haluat lisätietoa! Vetäjä 
saattaa sairastumisesta tai muusta syystä vaihtua, tai tulla muita muutoksia. 
Aamupostin Yhdistykset-palsta torstaisin sekä Hyvinkään Viikkouutisten 
Yhdistykset-palsta keskiviikkoisin kertovat ajankohtaisen tilanteen. 
Lisätietoja myös kotisivuillamme www.hyvinkaanlatu.sportti.info, mistä 
löydät myös tapahtumasta mahdollisesti otetut kuvat. 

Retkien vaativuustasot kalenterissa; 

 Helppo  Keskivaativa  Kuntoa kysyvä 

 

 

RUSKAN TAIKAA KIILOPÄÄLLÄ  
 

Lähde syksyllä Kiilopäälle Suomen Ladun jäsenviikolle 20.9.–27.9.2014. 
Ohjelmassa on opastettuja päiväretkiä ja ohjattua iltaohjelmaa. Hyvinkään 
Ladun jäseniä on lähdössä tuolle viikolle. Olet tutussa, samanhenkisessä 
joukossa! Viikon majoitushinta on jäsenviikolla varsin edullinen. 
Varaukset suoraan Kiilopäältä puh: 016-6700700.  
Email: kiilopaa@suomenlatu.fi 
http://www.suomenlatu.fi/kiilopaa/teemaviikot-tarjoukset/jasenviikot/ 
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SYYSKUU 
Ti 2.9. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY. 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00.   
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

Su 7.9. 

 

PYÖRÄRETKI NUKARINKOSKELLE.  
Lähtö Puolimatkan koulun pihalta klo 10.00.  
Matka noin 40 km, kesto 3 tuntia.  
Tiedustelut Seija Vuori, p. 040-5677086. 

Su 14.9. 

 

PYÖRÄRETKI Riihimäen asematapahtumaan.  
Lähtö klo 10 Aleksis Kiven kadun parkkipaikalta.  
Matka noin 30 km. 
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Ti 16.9. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY. 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00.   
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

Ke 24.9. 

 

IKINIVEL pyöräretki sopivaan kohteeseen.  
Lähtö Aleksis Kiven kadun parkkipaikalta klo 16.30.   
Kesto 2 tuntia. Ennakkoilmoittautuminen  
Tarja Tauriainen p. 040-5480502. 

La 27.9. 

 

SIENIRETKI sopivaan kohteeseen. 
Lähtö Aleksis Kiven kadun parkkipaikalta klo 12.00. 
Kimppakyydein. Tiedustelut Liisa Vuorio, p. 040-7253276. 

Su 28.9. 

 

PORONPOLKU Lopella.  
Lähtö Riihisalosta, Rautakoskentie 421, klo 9.00. 
Tarkemmat tiedot www.poronpolku.fi. 

Ti 30.9. 

 
 

TIISTAIN AAMUKÄVELY.  
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00.   
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 
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LOKAKUU 
La 4.10. 
 

TALKOOT LATU-MIILUSSA  
klo 10 alkaen. Sisä- ja ulkotilojen siistimistä. Talkooruokailu. 
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

Su 5.10. 

 

RIIHIPOLKU Erkyläntie 7, Riihimäki. 
Lähtö klo 9.00–11.00. Järjestäjä Riihilatu ry. 
Lisätiedot http://koti.mbnet.fi/patikka.  

Su12.10. 

 

Perinteinen MIILUNPATIKKA Usmissa. 
Lähtö klo 10.00 Latu-Miilusta, Usmintie 303. Kesto noin  
4 tuntia. Evästä ja muki reppuun, makkaranpaistomahdollisuus.
Tiedustelut ja opastus Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

Ti 14.10. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00.   
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

La 25.10. 

 

IKINIVEL RETKI PETKELSUOLLE 
Lähtö klo 10 Puolimatkan koulun pihasta, kimppakyydein. 
Kesto noin 3 tuntia. Tiedustelut ja ennakkoilmoittautuminen  
Tarja Tauriainen, p. 040-5480502. 

Ti 28.10. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00.   
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 
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MARRASKUU 
Ma 3.11. 
 

SYYSKOKOUS Sveitsin majalla,  
Härkävehmaankatu 8 klo 18.30. Talousarvion sekä 
toimintasuunnitelman käsittely, johtokunnan sekä toimikuntien 
valinnat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa vaikuttamaan! 

Su 9.11. 

 

ISÄNPÄIVÄPATIKKA USMISSA 
Lähtö klo 10.00 Latu-Miilusta, Usmintie 303.  
Retkivarustus, eväät ja muki reppuun, nokipannukahvit. 
Tiedustelut ja opastus Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Ti 11.11. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00 
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

Ke 12.11.  

 

IKINIVEL SAUVAKÄVELY 
Lähtö Uimalan pihalta klo 16.30. Omat sauvat mukaan. 
Tiedustelut Tarja Tauriainen p. 040-5480502. 

Su 6.11. 

 

KÄVELYLENKKI 
Lähtö klo 10.00 Urakansillan päästä. Kesto noin 2 tuntia. 
Tiedustelut Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Ti 25.11. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00 
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

To 27.11. 

 

PIKKUJOULUT LATU-MIILUSSA 
Klo 18.00 tarjolla joulupuuroa ja kahvia. Pieni mahdollisuus 
nähdä pukkiakin, joten pieni lahjapaketti mukaan.  
Omaa ohjelmaa voi myös ottaa mukaan. 
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JOULUKUU 
Ti 2.12. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00 
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

La 6.12. 

 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN ILTAKÄVELY 
Lähtö Urakankadun virastotalon parkkipaikalta klo 16.30.  
Kävelemme tuttua reittiä Rautatieläisten hautausmaan kautta 
Puolimatkan hautausmaalle ja takaisin, kesto n. 1,5 tuntia. 
Tiedustelut Reijo Huuskonen, p. 044-9909907. 

Su 14.12. 

 

JOULUSTRESSIN POISTOPATIKKA 
Hyyppärän parkkipaikan infotaululta klo 10.00. 
Tiedustelut ja opastus Lauri Huhti, p. 050-3065095. 

Ti 16.12. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00 
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 

Ti 30.12. 

 

TIISTAIN AAMUKÄVELY 
Lähtö Kirjavantolpan Alepan parkkipaikalta klo 9.00 
Tiedustelut Timo Tuomainen p. 040-5677085. 
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Hyvinkään Ladun retki Ulko-Tammioon 

Helteisenä heinäkuun viikonloppuna 12 latulaista pakkasi teltat, 
makuupussit, retkieväät ja retkikeittimet reppuihin ja suuntasi autonsa 
kohti Haminaa. Sieltä alkoi parin tunnin veneretkemme tupaten täydessä 
moottoriveneessä kohti Ulko-Tammiota.  Vene poikkesi mennen tullen 
Tammio-nimisellä saarella, joka nykyisin on pääasiassa kesäasukkaiden 
asuttama Haminaan kuuluva siisti pikkusaari.  

Mitä tulisimme näkemään ja kokemaan Ulko-Tammiossa?         
Historiaa, upeaa luontoa, jotain jännittävää ja ennen kokematonta? 

Saaren historiaa: 

Ulko-Tammio - jatkosodan linnake  

Toisen maailmansodan myötä syrjäisestä Ulko-Tammion saaresta tuli 
uuden itärajan etuvartio. Jatkosodan aikana Itäisellä Suomenlahdella 
koettiin paitsi suuria inhimillisiä kärsimyksiä myös meritaistelun 
voitonhetkiä.  

Nykyään Ulko-Tammion saari on rauhallinen merellinen retkikohde 
veneilijöille ja muille saaristossa liikkuville. Saarelta löytyvät tykit, tunneli 
sekä linnakkeen jäännökset kertovat kuitenkin sota-ajan ponnisteluista.  

Ulko-Tammion linnake vartioi itärajaa  

Vaikka Ulko-Tammion ja sitä ympäröivien saarten todellinen tulikaste 
koettiin vasta jatkosodan myötä, häiriintyi saariston rauha jo talvisodan 
aikana, kun Suursaaresta lähti kuudentuhannen venäläissotilaan hyökkäys 
kohti Suomea. Hyökkääjää huomattavasti vähälukuisempi Kotkan 
rannikkotykistö onnistui kuitenkin estämään vihollista saamasta sen 
havittelemaa sillanpääasemaa mantereelta. 

Välirauhan aikana Ulko-Tammion saari linnoitettiin uuden itärajan 
etuvartioasemaksi. Merirajan toisella puolella Neuvostoliitto varusti omia 
saariaan ja Suomi ryhmitti niitä vastaan Kotkan rannikkopatteriston. 
Jatkosodan aikana joulukuussa 1941 suomalaisjoukot valloittivat 



   

Suursaaren, Somerin sekä sen läheiset saaret. Suursaaresta tuli Suomen 
meripuolustuksen päätukikohta, joka yhdessä Ulko-Tammion ja muiden 
rannikkolinnakkeiden kanssa eristi tehokkaasti neuvostolaivaston 
Leningradiin. 

Itäisen Suomenlahden kuuluisin taistelu käytiin 8.7.1942 Ulko-Tammiosta 
18 kilometrin päässä sijaitsevan Somerin rannikkolinnakkeen hallinnasta. 
Suomenlahden meri- ja ilmapuolustuksen kannalta äärimmäisen tärkeää 
Someria oli puolustamassa vajaat sata miestä, mutta silti ylivoimainen 
vihollinen kyettiin torjumaan. Ulko-Tammion linnake osallistui Somerin 
taisteluun raskaalla tykillä. Somerin taistelun 30-vuotismuistomerkki 
paljastettiin Ulko-Tammiossa 8.7.1972. Kuparisessa laatassa on keskellä 
Somerin asevelimerkki. 

Sota Neuvostoliittoa vastaan loppui 19.9.1944. Liittoutuneiden 
Valvontakomission määräyksestä niin Ulko-Tammion kuin muidenkin 
Itäisen Suomenlahden saarien tykit ja raskas asekalusto siirrettiin pois ja 
rakennuksia myytiin siviileille. Sodan merkkejä on silti yhä nähtävissä 
Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa.  

Ulko-Tammioon voi tutustua ympäri vuoden, joskin saaristo-olosuhteet 
asettavat sille omat rajoituksensa. Metsähallituksen opas on paikalla 
kesäviikonloppuisin. Opastettu kierros kestää noin tunnin ja sen aikana 
kävellään noin kilometrin matka. Opastus sisältää tietoa saaren luonnosta 
ja sotahistoriasta. Muuna aikana saaressa ei ole paikalla henkilökuntaa ja 
kohteeseen tutustuminen on omatoimista. Saareen ja sen nähtävyyksiin 
tutustuminen on maksutonta. Reittiveneliikenne saareen loppuu kesäisin 
heinäkuun lopussa. 

Ulko-Tammion saari retkeläisen kokemuksena 

Saari on asumaton kallioinen upea luontokohde retkeilyyn.  Se on 
pisimmällään reilun kilometrin halkaisijaltaan. Ylhäältäpäin ylösalaisen   
4-kirjaimen muotoinen.  Saarella on kaksi pientä telttailualuetta ja 
muutama WC.  Maihin voi nousta kahdesta eri satamasta,                       
itä- ja länsisatamat, joihin vieras voi saapua reittiveneellä, tai omalla 
moottori- tai purjeveneellä, miksei meloenkin. Satamissa ovat hyvät 
grillikatokset.   



     

Saari oli hämmästyttävän siisti, vaikka reiteillemme ei osunut yhtään 
roska-astiaa. Saarella on myös autiotupa, jonne retkeläiset voivat tarpeen 
tullen majoittautua. 

Kuulimme, että saarella on punkkeja, joten telttaa pystyttäessä ja tavaroita 
ruohikkoon levitettäessä vähän hirvitti, sattuisiko punkki huomaamaan 
meidän porukkamme. Ilmeisesti ei huomannut. Myös vaarattomista 
rantakäärmeistä oli havaintoja. 

Koko retken ajan ilma oli helteisen kuuma. Omat vedet piti olla mukana. 
Saarella oli yksi kaivo, jossa oli ruskeaa vettä.  Sitäkin vettä pystyi 
tarvittaessa käyttämään keittämisen jälkeen. Laskin, että vettä olisi pitänyt 
olla mukana ainakin 3l/henkilö/vrk. Yöllä ei tarvinnut makuupussia. 
Merivesi oli lämmintä ja sinilevälautat olivat sopivasti siirtyneet pois 
saaren rantavesistä. Oli hämmästyttävän helppoa liikkua sandaaleissa 
rantakallioilla ympäri saarta, vaikka kauempaa näytti siltä, että 
liikkuminen isojen kivenlohkareiden seassa ja jyrkänteillä on täysin 
mahdotonta. 

Uimme paljon. Lekottelimme lämpimillä rantakallioilla, tutustuimme 
saareen itseksemme, mutta myös oppaan avustuksella. Ihailimme valtavia 
rantakallioita, merimaisemia ja monimuotoista saaren luontoa. Keskellä 
kalliota saattoi olla pieni makean veden lampi, keskellä kuivaa metsää 
kostea suo tai mustikkapensaikkoja. Opas kertoi, että saarella tutkitaan ja 
seurataan tarkkaan pieneläimiä ja kasvillisuutta.  

Opas näytti meille myös sota-ajalta peräisin olevan sodassa menehtyneen, 
neuvostosotilaan haudan. Suomalaiset sotilaat olivat ensi kieltäytyneet 
hautaamasta ruumista, koska maa oli niin kallioinen. Mutta tomera      
Lotta päällikkö oli vaatinut ruumiin hautaamista, ja jostakin löytyi sen 
verran paksusti maata, että hauta saatiin kaivettua. Tutkijat ovat 
jälkeenpäin selvittäneet, että haudassa oli virossa syntyneen, juutalaisen 
nuorukaisen ruumis. 



   

Saarella oli nähtävillä sota-ajan kaksi tykkiä sekä jännittävä luola, joka oli 
rakennettu asevarastoksi ja tykkisuojaksi. Tykkien ympäristössä oli myös 
muurattuja, ilmeisesti asevarastorakennelmia. Horisontissa 19 km päässä 
saatoimme erottaa Somerin saaren mastoineen sekä etäämpänä, reilun      
40 km päässä, Suursaaren. Saaret ovat nykyisin Venäjän puolella. 

Koko retkemme oli upea seikkailu. Parasta retkessämme olivat merimatka, 
tutustuminen saarielämään ja saaren historiaan, upeat rantakalliot, saaren 
luonto ja lämmin kesäinen sää ja näistä kaikista latulaisten kanssa yhdessä 
nauttiminen. Sadunomainen tunnelma jäi varmaan jokaiselle retkeläiselle 
ikimuistoisesti mieleen. Erikoisesti allekirjoittaneen mieleen jäivät 
auringonlaskussa hohtavat mahtavat kalliot ja isot pyöreät kivenlohkareet 
sekä auringossa välkehtivä meri. Arki unohtui. Ajatuksissa voi palata aina 
uudelleen saaren tunnelmiin, maisemiin ja miettiä niitä sotamiehiä, jotka 
saarella alkeellisissa oloissa puolustivat voitokkaasti Suomea. Olikohan 
silloinkin heinäkuun taisteluissa yhtä kuuma, kuin mitä oli nyt meidän 
retkellämme? Saivatkohan sotilaat silloin edes tarpeeksi juomista?  

 

Suuret kiitokset kaikille retkellä mukana olleille.  

Tarja Tauriainen 
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JOHTOKUNTA  v. 2014 
 
         
Kalevi Kalliomäki Nummenkärjentie 2, 05830  Hyvinkää   
puheenjohtaja puh. 0400-138159, kalevi.kalliomaki@pp.inet.fi  
 
Heikki Sanna Martinkatu 12 C 21, 05800  Hyvinkää  
varapuheenjohtaja puh. 0400-842284, heikkiantero.sanna@gmail.com  
 
Seija Vuori Kirjavantolpankatu 2 A 6, 05830 Hyvinkää  
sihteeri  puh. 040-5677086, seija.vuori2@pp.inet.fi 
 
Jukka Eloranta Väinölänkatu 14-22 J, 05880 Hyvinkää 

puh. 050-0504124, jukka.eloranta1@gmail.com  
 
Lauri Huhti Metsonkuja 12, 05860  Hyvinkää  
tiedottaja  puh. 050-3065095, 010 5202533, 

lauri.huhti@pp1.inet.fi 
 
Tapani Lehto Uudenmaankatu 110 C 23, 05840 Hyvinkää 
  puh. 040-7202262, mtlbiker@hotmail.com 
 
Kaarina Moisio Vehmaksentie 6 D 24, 11910 Riihimäki  
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