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... tikkupullaa jossain ...
www.lopensamoojat.net

Oikein lumista vuotta 2015
Tätä kirjoittaessani on vihdoin lunta maassa, jopa
niin, että latuja on voitu tehdä - enemmän kuin konsaan viime talvena. Samoojien kesä- ja syyskausi oli
vilkas ja monipuolinen. Oli geokätköilyä, melontaa
ja suplautailua, Loppijärvisoutelua, lentopalloa ja
talkoita Kalamajalla ja syksyllä perinteiset tapahtumat
Elmolassa.
Alkava talvi- ja kevätkausi 2015 on Samoojilla jälleen
perinteisen vilkas. Lumiolosuhteiden mukaan Samoladut pidetåån koko hiihtokauden kunnossa ja puffettipäivystykset hoidetaan Kalamajalla viikonloppuisin.
Viikottaiset lentopallo- ja jumppavuorot vetävät porukkaa Elmolaan. Tammikuussa osallistumme kolmen
joukkueen voimin Lopen lentopalloturnaukseen.
Samoojien johtokunnassa tapahtui vuoden vaihtuessa
suuri muutos, kun aina niin aktiivinen ja osaava sihteerimme Anja Grönholm jäi johtokunnasta pois ja tilalle astui Pirkko Kekkonen. Anjalle tuhannet kiitokset
mahtavasta panoksesta Samoojien hyväksi ja Pirkolle
puhtia tärkeässä työssä Samoojien uutena sihteerinä.
Poronpolku järjestetään 49. kerran perinteisesti
syyskuun viimeisenä sunnuntaina 27.9.2015. Kaikki
kynnelle kykenevät mukaan joko järjestelyihin tai
kuntoilemaan.
Toivotan jokaiselle Samoojalle aktiivista kuntoilukautta 2015.
Sisko Keskitalo,
Puheenjohtaja

Samoojien uusi latukone ensilämmittelyssä
Latumestari Erkki Ranta testaamassa Lopen Samoojien uuden uutukaista moottorikelkkaa, jolla ajetaan
Samoladut viimeisen päälle liukkaiksi. Kypärä kuuluu
varustukseen.

Pirkko kahvinkeitossa Helvetinjärvellä.

Mervi lasten kanssa matkalla tanssitunnille ja
kirjastoon.

Pirkko Kekkonen on Samoojien uusi
sihteeri

Mervi Heinaro Samoojien ensimmäinen
Metsämörriohjaaja

Lopen Samoojien uudeksi sihteeriksi on valittu Pielavedeltä elämäntaipaleensa aloittanut Pirkko Kekkonen. Kuusi vuotta sihteerinä toiminut aktiivinen Anja
Grönholm luopui tehtävästä ja jätti hyvin hoidetun
tehtävän Pirkolle viime vuoden vaihteessa. Pirkko on
vielä kevätkauden työtehtävissään niin tiiviisti kiinni,
että häntä avustaa nyt toistaiseksi Rami Railo.

Viime syksynä Mervi kävi Suomen Ladun metsämörriohjaajakoulutuksen ja on nyt sitten Samoojien
ensimmäinen mörriohjaaja. Tositoimissa Mervi nähdään varmasti Samoojien talviriehassa maaliskuussa.
Toivotamme Mervin tervetulleeksi Samoojien iloiseen
joukkoon. Mervin tavoittaa esim sähköpostista mpihlajaharju at hotmail.com.

ollut palloja.
Ihan tarkkaa muistikuvaa minulla ei ole, miten
lähdin mukaan Samoojiin. Olin kuitenkin mukana
perustavassa kokouksessa vuonna 1979 – varmaan
lehti-ilmoituksen perusteella. Minua on kyllä
aina häirinnyr urheilussa ja liikunnassa yletön
kilpailullisuus. Takarivin tallaajat ja ne viimeisimmät
joukkueisiin valittavat eivät varmaan urheilemisesta
innostu. Heille liikuntaan osallistuminen on
pakkopullaa. Minua kiinnostaa luonnossa liikkuminen
ja kiireetön nautiskelu – jossa kilpailulla ei ole sijaa.
Minut valittiin heti perustamiskokouksessa
johtokuntaan. Samoojien puheenjohtajana olin
vuodet 1984 - 1991. Samoojien talouden selkäranka
oli Poronpolku- tapahtuma joka oli käynnistynyt jo
ennen Samoojien perustamista. Talvella oli myös
Poronpolku-hiihto, joka vuosien saatossa kuitenkin
hiipui, kun lumiolosuhteet heikkenivät. Aalkuvuosina
hiihtäjiä taisi olla yli tuhat, mutta loppuvuisina enää
muutama sata. Nuorisoa kaivattiin silloin kovasti
mukaan toimintaan. Mutta niin taidetaan kaivata
tänäänkin.
Jaakko Kemppi oli Samoojien
puheenjohtajana 1084 – 1991.

Kovasti olemme Aulikki-vaimon kanssa kiertäneet
Lappia. Tutuksi ovat tulleet Ylläs, Enontekiö,
Saariselkä ja Luosto. Luonnossa liikkuminen on
Jaska mukana Samoojien
minulle ollut jotenkin luontaista. Vauhkosen Jorman
perustavassa kokouksessa
kanssa on joskus kalastettu ja nuorempana innostuin
Jaakko Kemppi on Karjalan poikia. Lapsuuden kotitalo metsästämään oravia – niistä sai vähän nimismieheltä
tienistiä. Ei minusta kuitenkaan metsästäjää tai
sijaitsi Antrean pitäjässä Kannaksella. Muistona
kalamiesta tullut..”
on yksi valokuva pommituksessa vaurioituneesta
kotitalosta. ”Ei sinne mieli halaja, en ole käyny
Toiminta Samoojissa on pitänyt mielen virkeänä ja
Karjalassa evakkoreissun jälkeen kertaakaan – enkä
kropan liikkuvaisena. Vähemmän sitä tulee kuitenkin
mene!” tuumaa Jaska jämptiin tapaansa.
enää liikuttua, vaikka kunto on edelleen kohtalainen.
Toivon kaikille liikunnallisia vuosia, terveyttä ja
Vuonna 1936 syntynyt Jaakko ehti aloittaa Antreassa
aktiivista elämää.”
koulutaipaleen, mutta sodan jaloista piti muuttaa
kotoa, ensin Viljakkalaan kautta tänne Lopelle. ”Tällä
kotitilalla olen asunut vuodesta 1945 maanviljelijänä.
Kyllä viljelyhomma oli alkuun melko alkeellista
lapio- ja kuokkahommaa savisilla ja soisilla pelloilla.
Maanviljely hiukan edistyi, kun aloitettiin salaojitus ja
saatiin ensimmäinen traktori.

Kävin koulua Joentaan koulussa – kävellen tai suksilla.
Koululiikunta oli turhanpäiväistä käsien nostelua
pulpetin vieressä seisten. Eihän siitä nuoriso kovasti
innostunut. Onneksi koulun lähellä oli hyviä mäkiä,
joissa sai ihan riittävät vauhdit. Nuoruudessa käytiin
paljon myös kirkonkylän kentällä yleisurheilemassa
kaikkia mahdollisia lajeja, juostiin, hypättiin ja
heitettiin. Ei silloin harrastettu palloilupelejä, kun ei

Suomen Ladun valtakunnalliset
tapahtumat 2015
- Lumikenkäilyn SM-kilpailut 7.2., Kiilopää
- Lumenveiston SM-kilpailut 13.-15.2.,
Mäntyharju
- Jäänveiston SM-kilpailut 20.-22.2., Porvoo
- Avantouinnin SM-kilpailut 6.-8.3., Oulu
- Valtakunnallinen Laturetki 14.3.2015, 60.
Napapiirin hiihto, Rovaniemi
- YHDESSÄ pyöräillen 16.5. (Lopella 14.5.)
31. Suomi Meloo, 6.-12.6. LappeenrantaHelsinki
- Helsinki Nordic Walk 9.8., Helsinki
- Erämelonnan SM-kilpailut
- Suomen luonnon päivä 29.8.
- Töölönlahden Kuutamouinti, Helsinki
- YHDESSÄ retkelle 29.8.2015 (Lopella
Melkuttimelle)
- Erävaelluksen SM-kilpailut 18.–20.9.2015
(Uusimaa)
- Talviuintikauden avajaiset 10.–11.10.2015

Samoojien toiminta kevätkaudella
2015
Perustoiminta
Kuntojumppa
Elmolassa perjantaisin kello 20.30 – 21.00.
Lentopallo
Elmolassa keskiviikkoisin kello 19.00 - 21.00,
perjantaisin kello 19.00 – 20.30 ja sunnuntaisin kello
16.00 – 18.00.
Avantouinti
Avantouintia voi harrastaa Räyskälän Ilmailuopistolla
keskiviikkoisin kello 18.00 – 20.00 ja sunnuntaisin
kello 16.00 – 19.00. Kausikortit ja kertamaksut
sovitaan opiston kanssa henkilökohtaisesti.
Hiihto
Samoladut ovat odottamassa Luutasuon maastossa.
Viikonloppujen puffettipäivystys Kalamajalla pyörii
normaalisti.Käytössä ovat myös kunnan ylläpitämät
ladut Iso-Korkean maasossa.

Muu toiminta

Polkujuoksu 16.5. 2015
reitillä Riutta – Joentaan koulu. Samoojat mukana
tapahtuman järjestelyissä huoltopisteillä.
Ilmoittautumiset talkootehtäviin Siskolle.
Frisbeegolf käynnistyy keväällä kirkonkylän
maastossa. Suunnitelmassa on järjestää vakituinen
viikkovuoro. Asiasta tiedotetaan tarkemmin
Samoojien nettisivuilla ja Lopen lehdessä.
Loppijärven soutelutapahtuma perjantaina
26.6.2015 Samoojilla kirkonkylän uimarannalla
puffetti ja lentopalloilua.
Yhdessä retkelle -vaellus 29.8.2015 Melkuttimella.
Merkitkää ulkoilupäivä jo nyt almanakkaan. Lisätietoja
tuonnempana Samoojien nettisivuilta ja Lopen
lehdessä.
49. Poronpolku 27.9.2015
Kaikki Samoojat mukaan järjestelyihin ja
kuntoilemaan. Reittitalkoista ja järjestelyistä
tiedotetaan tarkemmin kevään aikana.

Kokoukset

Samoojien kevätkokous pidetään tiistaina 31.3.2015
alkaen klo 18.00 Lounastuvassa. Esillä sääntömääräiset
asiat.

Lentopallon Lopen kunnanmestaruusturnaus
pelataan Samoojien ja Lopen liikuntatoimen
Koulutus
järjestämänä Elmolassa lauantaina 24.1. sekasarjoin.
Turnaus alkaa kello 10.00. Kaikki mukaan pelaamaan,
talkoisiin tai katsomoon.
Ilmoittautumiset Siskolle Ihan uutta!
Miesten Kokki-illat keväällä ja kesällä
040 8284735.
2015 Kalamajalla. Ohjelma on suunniteltu
sesonkiperiaatteella: Tiistaina 24.2. perehdytään
Kuutamohiihto 5.3.2915 klo 18.00.
mateen saloihin ja matikkasoppaan, pääsiäisen
Almanakan mukaan tiedossa täysikuu. Lähtö
kirkonkylän uimarannasta. Tervetuloa tunnelmalliseen alla tehdään lampaasta rosvopaistia, alkukesästä
grilliporsasta ja kesällä vielä kalaherkkuja.
hiihtotapahtumaan. Lisätietoja tulossa Lopen lehden
Kokoonkutsujina hääräävät Rami ja Jari. Tapaamisen
seurapalstalle.
kustannukset jaetaan osanottajien kesken. 24.2. iltaan
ilmoittautuminen 15.2.mennessä Ramille (raimo.railo
Samoojien koko perheen talvirieha 7.3.2015
at gmail.com, 040 530 5577) tai Jarille (jari.vilska at
kirkonkylän koulukeskuksen luistinradalla
kolumbus.fi, 04050614022).
ja lähimaastossa. Ohjelmassa ainakin hiihtoa,
luistelua, metsämörripuuhaa, lumileikkejä ja muuta
Ihan uutta!
mukavaa. Kaikki joukolla mukaan iloiseen
Naisten hiljaisuuden retriitti järjestetään syyskuussa
talvitapahtumaan. Ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin
Kalamajalla. Kurssista tiedotetaan kevään kuluessa
Lopen lehdessä ja Samoojien nettisivuilla.
tarkemmin. Ilmoittautumiset Siskolle.
Kriisitiedottamisen kurssi. Kurssi peruuntui viime
Yhdessä pyöräillen -retki 14.5.2015 klo 10.00
syksynä. Se pyritään järjestämään yhteistyössä
Lähtö kirkonkylän torilta Eräsavulle. Kaikki
pyöräilemään. Ohjalmasta tarkemmin Lopen lehdessä Poronpolun järjestäjätahojen kanssa tänä keväänä.
Tarkempia tietoja Samoojien kotisivuilta ja Lopen
ja nettisivuilla.
lehden seurapalstalta.

Laturetkiä Etelä-Suomessa 2015
Laturetki Hyvinkäältä Riihimäelle 25.1.2015 klo
9.30
Låhtö: Hyvinkään Sveitsin hiihtokeskuksen
yläparkkipaikka
Matka: 30 km, kesto n. 5 tuntia
Muuta: Johdettu hiihtoretki Erkylän majan kautta
Suonummelle ja takaisin, retkivauhtia.
Järjestäjä: Hyvinkään Latu ry
Pääkaupunkihiihrto 7.2.2015
Paikka: Lähtö Laakson ratsastuskentältä, maali
Eläintarhan urheilukenttä, 40 km perinteisellä
Hinta: katso Viipurin Urheilijoiden nettisivut
Järjestäjä: Viipurin Urheilijat
Haku-Veikon laturetki 8.2.2015 klo 8-10.00, lapset
10-12.00
Paikka: Kaakonojan ampumamaja, Salomaantie 176
Valkeakoski
Matkat: 16 km meno-paluulatu Rutajärvelle, lapsille 3
km minilatu.
Hinta: 10€, perheet 15€, alle 16 v. Ilmaiseksi, kaikki
palvelut!
Järjestäjä: Valkeakosken Latu ja Valkeakosken
Retkeiljät, Tea Linna 040 5627122.
XVIII Hyvinkään Hiihto 8.2.2015
Paikka: Hotelli Rantasipi, 20 & 40 km
Hinta: alkaen 20€
Järjestäjä: hyvinkaahiihto.fi
Finlandia-Hiihto 21-22.2.2015
Paikka: Lahti, perinteinen 50 & 20 km, vapaa 50 & 20
km
Hinta: alk. 35€
Järjestäjä: Lahden Hiihtoseura ja Hollolan Urheilijat –
46.
Hiihtoretki Espoonkorpeen 22.2.2015 klo 10 – 15.00
Paikka: Vantaa Kuusijärvi tai Hakunila, ladut vievät
Sipoonkorpeen ja Bisan majalle.
Järjestäjä: Vantaan Latu
Laturetki Hyvinkään ympäri 22.2.2015 klo 9.00
Paikka: Hyvinkään ABS-asema, 30 km, kesto n. 6
tuntia perinteistä. Tauot hiihtomajoilla
Järjestäjä: Hyvinkään Latu
60. Pirkan Hiihto 1.3.2015
Matkat: 45, 52 ja 90 km, lähtö Kankaanpään
Niinisalosta ja puoli-Prkka Hämeenkyrön
lentokentältä.

Vuokramökki Levillä

Jarmo Vainio on puoli-loppilainen Samooja, asuu
Oulussa ja yöpyy työn takia Lopen Sajaniemessa.
”Talvisin hiihtelen, uin avannossa ja lasketttelen,
kesällä pyöräilen jonkin verran. Palloilukin kiinnostaa,
mutta kun työ on epäsäännöllistä, niin on vaikea
pysyä vakioajoissa. Levinmökkini on hiihtoa ja
laskettelua varten ja vuokraan sitä, koska en ehdi
sinne usein. Mökki on nimeltään VillaNita ja sillä
on nyt omat kotisivutkin, löytyvät osoitteesta http://
villanita.kotisivuni.org/Alennus Lopen Samoojille
-10% listahinnoista. Kotisivuilta linkki kalenteriin ja
hinnastoon.
Terveisin
Jarmo Vainio”

Kirjeitä maailmalta

Tällä hetkellä varmaan kaukaisin Samooja Esa Sinivuori työskentelee Qatarin
Dohassa englannin opettajana. Häneltä saimme seuraavan mielenkiintoisen kirjeen.

Salaam aleiakum Samoojat.
Koti Orivedellä, virka Tampereella, työ Dohassa,
perhe hajallaan siellä täällä ja ystävät kaukana. Nyt
on tällainen vaihe elämässä. Jo vuosia kytenyt ajatus
työskentelystä ulkomailla sai loputa tulta alleen, kun
vaimoni Anne tasan vuosi sitten kannusti hakemaan
työpaikkaa eräästä Persianlahdella sijaitsevasta
emiraatista ja niinpä monien käänteiden jälkeen asun
nyt Dohassa, Qatarin pääkaupungissa vaimoni Annen
ja tyttäreni Venlan kanssa.
Qatar on pinta-alaltaan pieni emiirikunta
Persianlahden länsirannalla. Naapureita ovat SaudiArabia ja Bahrain. Maan hallitsija on emiiri Tamim
bin Hamad Al Thani. Asukasluku n. 2,25 milj.,
josta qatarilaisia on 278 000, loput vierastyövoimaa
maailman eri kolkilta. Asutus keskittyy
suurimmaksi osaksi Dohaan. Pinta-alaltaan Qatar
on samankokoinen kuin entinen Varsinais-Suomen
maakunta.
Rikkautena on maaöljy ja erityisesti maakaasu.
Nykyisellä tuotantovauhdilla maakaasua riittää vielä
156. vuodeksi. Verottomassa Qatarissa eläminen
ei ole yhtä kallista kuin Suomessa, mutta monien
ruokatarpeiden hinnat ovat lähes Suomen tasolla.
Työskentelen seitsemän muun suomalaisopettajan
ja kolmen arabiankielen opettajan ohella
luokanopettajana Qatarilais - suomalaisessa
kansainvälisessä koulussa ( Q.F.I. School ).
Koulumme ja yritys, jossa työskentelen on osa
suomalaista koulutusvientiä. Taustayhteisömme,
EduCluster Finland sai kutsun saapua perustamaan
suomalainen koulu Dohaan Qatarin paikallisten
opetusviranomaisten pyytämänä. Olemme
nyt aloitusvaiheessa 0 – 2 luokkien koulu,
mutta ensi syksynä saamme myös 3 – 6 luokat.
Opetuskielenämme on englanti ja oppilasaineksemme
on hyvin kansainvälistä. Oppilaamme ovat kotoisin

mm. Qatarista, Suomesta, Hollannista, Kanadasta,
USA:sta, Intiasta, Egyptistä, Australiasta, Japanista jne.
Lasten liikuttaminen koulussa tuottaa täällä harvoin
vaivaa. Liikkuminen innostaa täälläkin lapsia,
mutta mahdollisuudet ohjattuun ja vapaaehtoiseen
liikuntaan vapaa-aikana ovat melko rajalliset.
Lähiliikuntapaikkoja ei juurikaan ole, liikenne on
vaarallista ja luonnonolosuhteet eivät suosi ulkoilua
kuin nyt talviaikana. Marras – helmikuun aikana
ulkoilu on miellyttävää, mutta sitten liikkuminen
rajoittuu pakosta sisätiloihin. Koulujen liikuntatilat,
kuten muutkin tilat ovat ilmastoituja.
Lapset pitävät kaikkialla samanlaisista asioista.
Leikit, pelit ja pienet kilpailut ovat innostavia.
Tuomme koulussamme esiin paljon suomalaisia
pelejä ja leikkejä. Oppilaamme ovat innokkaita
mm. temppuradoilla, jalkapallossa, naruhyppelyssä,
polttopallossa, Afrikan tähdessä ja Inkan aarteen
pelaamisessa.
Koulumme opetussuunnitelma on suomalainen, joten
toimimme lähes samoilla periaatteilla kuin suomalaiset
koulutkin kotimaassa.
Ystäväpiirimme muodostuu täällä suomalaiskollegoista
ja heidän perheistään, joiden kanssa vietämme myös
paljon vapaa-aikaamme. Vapaa-ajan vietto kuluu
paljolti erilaisten arkisten asioiden hoitamiseen,
Pientenkin asioiden hoito vie paljon aikaa kaoottisen
liikenteen keskellä. Oma auto tai taksi on täällä
käytännössä ainoa mahdollinen kulkuneuvo paikasta
toiseen siirtymiseen. Hyötyliikunta jää pakostakin
vähiin kuumuuden ja olemattomien jalkakäytävien
vuoksi. Pyöräilyä en uskalla edes ajatella täällä
liikkumismuodoksi, vaikka joitakin kohtaloaan
uhmaavia hurjapäitä näkyy aina välillä. Julkinen
liikenne on vasta kehittymässä hiljalleen, tulevia
potkupallon MM-kisoja silmälläpitäen.
Muutimme Lopelta n.13 vuotta sitten, mutta yhteydet
Lopelle ovat vielä säilyneet monin tavoin, mm.
jäsenyytenä Samoojiin. Edelleenkin voin kertoa
monissa paikoissa kuuluvani Samoojiin. Maastopyörä,
syksyinen metsä, hirvijahti, Poronpolku, lenkkipolut
ja Lapin tunturit latuineen ovat olleet mielessä
kuluvan syksyn aikana monesti. Suomalaisen luonnon
tarjoamat liikuntamahdollisuudet nousevat täältä
katsottuna aivan uudelle tasolle vertailtaessa niitä
kuuman ilmanalan mahdollisuuksiin. Toivottavasti
kuluva talvi tarjoaa teille parastaan liikkumiseen
ja harrastamiseen luonnossa. Sitä kaipailen täällä
itseleivottuja karjalanpiirakoita mutustellen.
Samoiluterveisin,

Esa Sinivuori

Samoojien jäsenmaksut 2015
Jäseneksiliittymislomakkeet löytyvät helposti Lopen
Samoojien kotisivuilta www.lopensamoojat.net
- Perheen 1. jäsen: 20€ (sisältää Latu- ja polku -lehden)
-Perhejäsenmaksu Samassa osoitteessa asuville 28€
(Latu- ja polku -lehti, 2 jäsenkorttia)
- Nuorisojäsen (alle 19 v.) 15€ (Latu ja polku -lehti)
- Rinnakkaisjäsen 15€ (pääjäsenyys toisessa latuyhdistyksessä)

JERIKSEN VIIKOT 2015 JA 2016
(tilanne 11.1.2015)

2015				hinta
45. 31.10.-7.11.		
100
			
2016
4. 16.-23.1.		
200
10. 5.-12.3.			270
16. 16.-23.4.		
420
22. 28.5-4.6.		
100
28. 9.-16.7.			
100
34. 20.27.8.		
100
40. 1.-8.10.			
100
46. 12.-19.11.		
100
52. 24.-31.12.		
200

jäsenhinta
85
170
220
340
85
85
85
85
85
170

Varaukset
Juhani Kurki 0400 196 403

Vuokrattavaa

jäsenille / ulkopuolisille
- vaelluskupoli 3h
- Savotta -rinkka 2 kpl
- retkiluistimet tai kävelysauvat
						

j / u					
2 / 4 euroa / vrk 			
2 / 4 euroa / vrk 			
2 / 4 euroa / vrk
7 / 14 euroa / viikonloppu(la-su)
7 / 14 euroa / 5 vrk (ma-pe)

-telttakatos 3 x 6 m

25 / 50 euroa / pystytys, pidemmistä ajoista neuvotellaan

Varaukset
Jari Wilska 040 506 1402

j / u
10 / 20 euroa /viikko
10 / 20 euroa /viikko

Lopen Samoojien yhteystiedot ja vastuuhenkilöt2015
Johtokunta
Sisko Keskitalo
puheenjohtaja

Seppo Liukkonen
varapuheenjohtaja

Pikkukorkeantie 7, 12700 Loppi
040 8284735
sisko.keskitalo(at)pp.inet.fi

Pentintie 7, 12700 Loppi
0400 320701
seppo.liukkonen6(at)gmail.com

Pirkko Kekkonen
sihteeri

Jari Wilska
jäsenrekisteri, kotisivut, kalusto

Lohjantie 4 A 3, 05840 Hyvinkää
040 9006303
kekkopi@gmail.com

Ojajoentie 246, 12700 Loppi
040 5061402
jari.wilska(at)kolumbus.fi

Eija Oksanen
talviuinti, ensiapu

Irma Seuranen
emäntä

Mäkitie 4 B 24, 12700 Loppi
040 531 2053
eija.oksanen(at)riihimaki.fi

Mustajoentie 526, 12600 Läyliäinen
040 8306870
irma.seuranen (at)mbnet.fi

Kalervo Hietanen
talkoot
Suonpääntie 168, 12640 Jokiniemi
050 5424710
kalervo.hietanen (at)jippii.fi

Muut vastuuhenkilöt
Juhani Kurki
tilojen vuokraus

Anneli Vuorinen
raha-asiat

Eetiläntie 10, 12700 Loppi
0400 196403
juhani.kurki(at)iki.fi

Pikkukorkeantie 6, 12700 Loppi
040 8654407
annelivuorinen47(at)gmail.com

Erkki Ranta
latumestari

Raimo Railo
tiedotus

Huvirinne 6, 12700 Loppi
040 8657077
erlli.ranta(at)pp.inet.fi

Tupatie 7, 12700 Loppi
040 5305577
raimo.railo(at) gmail.com

Jorma Vauhkonen
isäntä

Mervi Heinaro
metsämörritoiminta

Haapakuja 3 B 7, 12700 Loppi
0400 505967

Matildantie 6, 12700 Loppi
040 5479326
mpihlajaharju@hotmail.com

Kuvia ja muistoja vuoden 2014 toiminnasta

Syksillä kaivettiin Kalamajalla viemäriputkea
jätevesikaivoon

Hämeen latualueen väki kokoontui syksyllä Kalamajalle
suurella joukolla

Melonta ja suplautailu kiinnostivat Loppilaisia kirkonkylän uimarannalla

Tässä tutustutaan geokätköilyn saloihin
koulutuskeskuksessa

Seppo ja Rami päivystämässä Erämessuilla

Perinteiset Hämeen latualueen pikkujoulut 10.11.2014

