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Nurmijärven Latu ry 

Jäsentiedote 2010-1 

 

 

Nurmijärven Ladun avantouintijoukkue Kokkolan SM-kisoissa 2010. 

Edessä toinen oikealla Saara Harjula, joka nappasi pronssia naiset 21 

-29 vuotta –sarjassa. 
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Nurmijärven Latu ry hallitus ja toimihenkilöt 
Keijo West 
puheenjohtaja 

Puh. 040 - 511 1122 

keijo.west(at)kolumbus.fi 

Eeva-Liisa Lemberg, 
sihteeri 
050 5290704 
eeva-liisa.lemberg(at)elisanet.fi 
eeva-liisa.lemberg(at)hus.fi 

Pertti Vepsäläinen 
Varapuheenjohtaja 
050-61700 
pertti.vepsälainen(at)elisa.fi 

Kristiina Kälviäinen 
avantouintijaoston vetäjä 
puh. 0 
kristiina.kalviainen(at) 

windowslive.com 

Outi Narinen 
rahastonhoitaja 
Puh. 0407752077 
outi.narinen(at)iss.fi 

Annemari Mikander 
melontajaoston vetäjä 
Puh. 040 535 7092 
annemarimi(at)gmail.com 

Hannu Kurppa 
jäsen, avanto 
Puh. 040-5584925 
hannu.kurppa(at)mbnet.fi 

Hannu Malinen 
tiedottaja/ Suomi Meloo 
Puh.040 8220694 
hannu.malinen(at) 
kolumbus.fi 
hannu.malinen(at) 
nurmijarvi.fi 

Soile Simula  
jäsen 

050 3811179 

soile.simula(at)gmail.com 

Pauli Sarivaara 
retkeilyn vetäjä, varajäsen 
Puh. 040 5341353 
pauli.sarivaara(at) 

paperipalvelu.fi 

Terttu Pietilänaho 
Jäsensihteeri, varajäsen 
Puh. 050 3202506 
terttu.pietilanaho(at)pp.inet.fi 

 

 

 

Jäsenmaksut 2010 
 

17,50 € / Henkilöjäsen 

28,00 € / Perhejäsenyys 

10 € / Nuorisojäsen 

10 € / Sivujäsen 

 
Nurmijärven Ladun kotisivut: www.suomenlatu.org/nurmijarvenlatu 
 
 
Huomaa osoitteen muutos. Sivu toimii ainakin vielä myös fi-päätteisenä. Kotisivut toimi-
vat ainakin jonkin aikaa tällä osoitteella. Jatkossa olemme joko Datalatu Oy:n (Datalatu 
eronnut SL:n toiminnasta omaksi yritykseksi) tai Sporttisaitin käyttäjiä. Osoite muuttuu, 
jos päädymme Sporttisaittiin. Asiasta tiedotetaan mahdollisimman hyvin aikanaan.
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Pääkirjoitus 
 
YHDESSÄ on Suomen Ladun teema 2010. Yhdessä toimien pyöri-

tämme myös Nurmijärven Latua. 

Yhdessä tekeminen lähtee liikkeelle yhdestä ajatuksesta jota jalos-

tetaan yhdessä. Yhdessä tekeminen voi olla osa talkootoimintaa 

josta oiva esimerkki on avantotoiminta. Avannolla häärii toimijoita 

jotka eivät paljolti itsestään numeroa tee, mutta homma toimii. 

Kaikki muukin toimintamme pyöritetään talkoovoimin ja parhaan 

kiitoksen tekijät saavat kun tilaisuuksiin ilmaantuu osallistujia. 

 

Joukoissamme on monen ikäistä ja taitoista luonnossa liikkujaa. 

Meillä on erilaisia haluja liikkua ja ulkoilla. Haluaisimme ehkä ko-

keilla jotain itselle tai perheellemme uutta, mutta aristelemme läh-

teä noviisina vanhojen kaiken kokeneiden joukkoon. Emme ehkä 

uskalla kertoa, että osaamme itse jotain ja voisimme antaa tie-

tomme muiden käyttöön. Osaaminen voi olla vaikkapa sienitunte-

mus, EA-taidot, luonnon maustekasvit, ruokien kuivaus, tai upea 

itsellemme mieleinen luontokohde lähiympäristössä. 

 

…Kaikki yhtáikaa, niin sen vaikutus enemmin potraa. Kas niin, 

nouskaamme pystyyn ja olkaamme valmiit. Kun kolmannen kerran 

kämmenelläni läikytän, kirkaisemme, ja kirkaisemme kuin seitse-

män miestä. – Yks, kaks, kolme! 

 

Juhani komensi veljiään huutamaan, mutta Nurmijärven Ladussa 

vihjeen voi antaa vaikka kuiskaten 

minulle tai hallituksen jäsenille. Nykyaikaisia viestimiä kuten säh-

köpostia voi käyttää, yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme Vihjai-
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se itsestäsi tai tarpeistasi jotka mielestäsi sopisivat toimintaamme, 

niin takaamme 1982 alkaneen yhdessä tekemisen jatkuvuuden. Pe-

rinteisiä toimintamuotoja jatketaan myös, yhdessä kuten aiemmin-

kin.  

Keke 

 

Keke Erämelonnan SM-2008- kisoissa Repovedellä 
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TALVEN MUISTELUT AVANTOTALKOOVÄEN NÄKÖKULMASTA 
 

Talven avanto on ollut aika helppo pitää auki, huolimatta kovistakin pak-

kasista. Lumipeite on suojannut jäätä vähän liikaakin. Merkkinarua on 
jouduttu siirtämään kauemmaksi. Jarmo on lämmittänyt saunaa sunnun-

taisin ja Hannu keskiviikkoisin. Jarmon saunan lämmityspäivinä on mo-

nesti satanut runsaasti lunta, joten Jarmo on joutunut tekemään enem-
män lumitöitä kuin Hannu. Jarmon mielestä Hannu on auttanut paljon 

lumitöissä auraten traktorilla ne alueet, joihin sillä pääsee. Hänelle on 

jäänyt rappusten puhdistaminen lumesta ja jäästä, polkujen tekeminen 
sekä hiekoittaminen tarvittaessa. Muutaman kerran on ollut paljon työtä, 

mutta muuten on päässyt helpolla. 

 
Terttu on kertonut ja opastanut kaikkiin mahdollisiin avantoon liittyvissä 

asioissa. Kiitos siitä Tertulle. Runsaan uuden tiedon omaksuminen on 

vienyt oman aikansa. Avantojaoston tiimillä on hyvä yhteishenki. Kes-
kustelemme yhdessä asioista, jokaisen ideoita kuunnellaan, päätetään 

yhdessä ja sovitaan, kuka tekee minkäkin asian. Tänä keväänä on ollut 

tavallista enemmän järjestettyjä tapahtumia avannolla. Työtä on riittä-
nyt, mutta mielekästä kylläkin. Etuna tässä työssä on tutustuminen sa-

man harrastuksen piirissä oleviin ihmisiin. 

 
T: Kristiina  
 

 
Kuvassa kirjoittaja Kristiina Kälviäinen ja vieressä myhäilee Martti Joki-
nen vuoden 2009 avantouintikisoissa Imatralla. 
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SM-AVANTOUINTIKISAT KOKKOLASSA 
 
Aurinkoisena aamuna suunnisti 24 kilpailuihin osallistujaa ja yksi kan-
nustusjoukkoihin kuuluva kohti Kokkolaa. Tunnelma oli rauhallinen. Mat-

kan edistyessä keskustelut virisivät, huumori sai jalansijaa ja herskyvä 

nauru täytti bussimme. Pysähdyimme Tuurin kyläkauppaan Keskiselle, 
jossa nautimme makoisat ateriat. 

 

Olimme perillä illansuussa. Terttu nouti kaikkien kisapassit valmiiksi seu-

raavan päivän koitoksiin. Matkalla majapaikkaamme nuorisokeskus Villa 

Elbaa poikkesimme kisapaikalle. Neljä halusi kokea meren kylmyyden. 

Pimeässä taskulampun kajossa urheimmat uivat radan puoliväliin, kun-
nes heidän oli käännyttävä, koska meriveden pinta oli jäässä. Villa El-

bassa iltapalaa nauttiessamme seurue muisti matkan järjestäjää ja luo-

vutti Tertulle "iltakassin", jossa oli kaikki tarpeellinen illanviettoa varten 
sekä selkänojallisen retkituolin. Ilta jatkui Aimon opastuksella jätkänjen-

kan tahdissa. 

 
Lauantaina aamu sarasti kauniina ja ensimmäiset lähtivät kisapaikalle 

bussilla. Osa käveli ja loput jäivät lepäilemään ennen iltapäivän suorituk-

siaan. Natalia osallistui poisjääneen uijan tilalle. Hänen kanssaan siirtyi 
avustaja koko ketjun läpi. Koitosten jälkeen rentouduttiin saunassa ja 

halukkaimmat tekivät enkeleitä nauttien lumen kylmyydestä iholla. Kaik-

ki jännitti Saara Harjulan sijoituksen puolesta. Hän pinnisti kolmanneksi 
omassa ikäsarjassaan: 21-29-vuotiaat naiset. Mitalienjakotilaisuuteen oli 

20 minuuttia aikaa. Huristimme taksilla ja ehdimme nipin napin. Sen jäl-

keen nautimme Aimon valmistamaa herkullista täytekakkua. Pikainen 
siistiytyminen ennen iltagaalaa ja tanssia alkoi. 

 

Sunnuntaiaamu nousi harmaana ja purevan tuulisena. Oli viestijoukkuei-

den päivä. Nurmijärven Ladulla oli 150-200 ikäisissä ja yli 200 ikäisissä 

viestijoukkueet. Hakiessani uimapukuani kuivauskaapista, järkytyin, kun 
se ei ollut siellä. Etsittyäni tovin tuloksetta tein nopeasti varasuunnitel-

maa. Sovitettuani Sadun uimapukua Ulla riensi kertomaan sattumalta 

löytäneen minun uimapukuni eteisen hattuhyllyltä! Vanhempien viesti-
joukkueen odotellessa penkeillä siirtymistä bussilla kisapaikalle Terttu 

lähti viemään ylimääräisiä vaatteita pois. Pian saapui nainen ilmoitta-

maan siirtymisestä bussiin eikä Terttua näkynyt. Tokaisin naiselle: " 
Emme voi lähteä. Meiltä puuttuu uimari. Hän on pukuhuoneessa." Pyysin 

häntä menemään ja huutamaan Terttua nimeltä. Hän huusi: " Terttu Pie-

tilänaho, bussi lähtee". Pian Terttu saapuikin. Nuorempien joukkue ylsi 
10. ja vanhempien joukkue sijoittui 18. Reissussa voi tapahtua mitä has-

sunkurisia kommelluksia tai sattumuksia. Ne eivät välttämättä tapahtu-
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Avantojaosto kiittää avantoarpajaisiin lahjoittaneita yrityksiä, joita 

olivat mm. TG- putki Timo Grönthal, Autovuokraamo Hertz, 

Tarinakoru Hannu Rantala, Welhonpesä Oy, Kauneushoitola Merja 

Hellman, Kampaamo Pink Styles Katja Rantala, K-market Järvenpää ja 

Eckerö Line. Avantojaosto kiittää myös yhteistyökumppaneitaan 

Uudenmaanleipää, K-market Karppalaa ja K-market Järvenpäätä 

antamastaan tuesta. 

SUURET KIITOKSET MYÖS KAIKILLE UIMAREILLE. SYKSYLLÄ TAVATAAN! 

mahetkellä hymyilytä, mutta jälkeenpäin ne ovat elämän suola - hausko-

ja muistella ja nauraa! 

 
Seuraavat SM-avantouintikisat pidetään 18-20.2.2011 Joensuun Pielisjo-

essa. Tervetuloa sankoin joukoin mukaan! 
 
Kristiina Kälviäinen 

 

 

Kuvassa ollaan, ei Kokkolassa, vaan MM-kisoissa Sloveniassa. 
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Lumikenkäilyä 

 
Tämä mennyt talvi on ollut hienoa aikaa lumikenkäilylle ja muullekin talviliikunnalle.  
Talvi tuli jo aikaisin ja pääsimme kengillä maastoon.  Nurmijärven ladulla on noin 
kahdetkymmenet kengät lainattavissa ja ne ovat olleet ahkerassa käytössä.  Ladul-
la oli keskimäärin joka toinen viikko joku lumikenkäretki tai -tapahtuma.   Muutamat 
retket olivat usean tunnin mittaisia ja lyhimmät olivat puolen tunnin lumikenkäily ko-
keiluja.  Muutama retki tehtiin ilta-aikaan, joista mieleenpainuvin oli kuutamoretki 
Impivaaralle. Lähdimme Myllykosken parkkipaikalta kulkemaan kohti Impivaaraa 
seitsemän aikaan illalla ja palasimme yhdentoista aikaan.  Kuu paistoi pilvien välis-
tä ja Kirkonkylän valot valaisivat niin, ettei otsalamppuja juurikaan tarvinnut.  Jou-
kossa oli muutama ensikertalainen, joille Impivaaran mäen antoivat haastetta ja 
hauskuutta – kuten meille muillekin niitä ylös kiivetessämme ja pyllymäkeä alas 
lasketellessa .  Lumikenkäilyn yksi hyviä puolia on, että se sopii kaikille kunnosta 
riippumatta.  Parempi kuntoiset kulkevat edellä tekemässä tietä ja me heikommat 
perässä tampatulla polulla.   

 
 Alkutalvesta ihailimme puiden kuuraa, ilman kosteuden ja pakkasen taiteilemia 
jääkukkasia.  Koko tammikuun ajan metsän pääväri oli valkoinen.  Puut taipuivat 
lumen painosta ja tekivät kulkijoille satumaisia kaarisiltoja, joiden ali saimme kul-
kea.  Vaikka lunta oli paljon, kulkeminen lumikengillä ei ollut raskasta alkutalvesta, 
sillä lumi oli kevyttä puuterilunta.   

Maaliskuun retket ovat olleet vaativampia kuin alkutalven.  Lumi oli 

muuttunut nuoskaksi ja sitä oli paljon.  Muutamana kertana kahlailimme 

haaroja myöten upottavassa lumessa.  Tällöinkin jälkijoukolla oli hel-
pompaa.  Vielä voi huhtikuun aikana muutaman kerran käydä kokeile-

massa kenkien pitoa. 

Hiihtoretki Tiirismaalle 

Myös hiihtämään ehdittiin. Pienellä, mutta sitäkin innokkaammalla jou-

kolla käytiin Lahden ympäristön upeissa maastoissa osallistumassa Val-

takunnalliseen laturetkeen Paulin johtamana. Myös Ladun jäseniä on 
osallistunut hiihtoretkiin Hyvinkäällä, käynyt Umpihankihiihdon MM-

kisoissa ja muuallakin. Myös lumikenkäilijät osallistuivat Lumikenkäilyn 

SM-kisojen retkisarjaan. Kaikkien aikojen talven jälkeen voikin vain to-
deta, että voihan lumi, kun annoit meille hyvät hiihto- ja kenkäilykelit... 

Suomen Ladun leiripäivät kutsuvat latulaiset sankoin joukoin tänä vuonna 

Suomussalmella 2. -4.7.2010 . Lähde mukaan nauttimaan leiripäivien 

monipuolisesta annista ja nauttimaan leiripäivien tunnelmasta Kainuun 

maisemissa. Mikäli kiinnostaa, niin ota yhteyttä Pauli Sarivaaraan, puh. 

0408229455 . 
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Ladun lumikenkäilijöitä talven 2009 Akumajan retkellä ja hiihtäjiä Tiiris-

maalla talvella 2010
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Melontaretki Repovedenkansallispuistossa heinäkuussa 

Repoveden kansallispuisto sijaitsee Valkealan ja Mäntyharjun kuntien 

alueella. Puisto on metsien ja kymmenien järvien muodostama  erämaa.   

Alueella on pitkät perinteet yhtenä Etelä - Suomen suosituimpana erä-

retkeilykohteena. Valkealan retkeilyreitti painottuu Repoveden alueelle ja 

sen polkuja ja latuja käyttävät vuosittain tuhannet ihmiset. Alueen näh-

tävyyksiä ovat mm. Lapinsalmen 50 m pitkä riippusilta, Kuuttilahti uitto-

rakenteineen, Olhavanvuori, joka on yksi Suomen parhaista kalliokiipei-

lykohteista. 

Mustalammenvuori on seudun jylhiä kukkuloita jonka kalliot kohoavat 

suoraan vedestä. Vuoren 25 m korkeassa näkötornissa on olo kuin istuisi 

salopanoraaman päällä. Repovesi soveltuu mainiosti myös melontaa har-

rastaville. Alueen länsipuolella, Vuohijärvellä, kulkee Savonselän Melon-

tarengas reitti. Hillosensalmen kohdalla siitä on hyvä poiketa Repoveden 

maisemiin, tai aloittaa retki sieltä. 

Sieltä mekin aloitamme melontaretkemme.  Lähdemme lauantai aamuna 

ajelemaan kohti Valkealaa.  Melomaan lähdemme Hillosensalmen lähis-

töllä olevasta Orilammen matkailukeskuksesta kunhan olemme pakan-

neet kajakkimme.  Melontareittimme on melko suojaisaa, joten retki so-

pii myös vähän meloneille.  Melomme hissukseen Kuutinsalmeen, josta 

etsimme yöpymispaikan.  Telttojen pystyttämisen jälkeen lähdemme 

katsomaa maisemia meloen.  Lapinsalmen riippusillan ja Kuutinlahden 

uittorännin sekä Ropposen luolan ainakin katsastamme.  Illalle istumme 

nuotion äärellä ja parannamme maailmaa.  Aamiaisen jälkeen teemme 

kävelyretken Olhavanvuorelle ja Mustalammen vuoren näköalapaikalle.  

Sitten hiljakseen meloen, sään salliessa käymme katsomassa Vuohijär-

ven Mäntysaaren hautasaarta.  Tämän jälkeen onkin aika pakata kajakit 

autoon ja nokka kohti Nurmijärveä. 
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Lähde mukaan helpolle retkelle tutustumaan melontaretkeilyyn hienoissa 

maisemissa. 

Terveisin 

Eeva-Liisa 

Melojia Repoveden keväisissä maisemissa 

Nurmijärven Ladun melontakurssit 24.-27.5 ja 5.-8.7.2010 

Tule opettelemaan melonnan perusteet. Lisätietoa tapahtumakalenterista ja 

ladun kotisivuilta. Keskiviikkomelonnat 27.5 alkaen toimivat melonnan 

jatkokurssina. Melotaan aina ohjatusti ja mukana olevan porukan mukaista 

sopivaa vauhtia. Tervetuloa melontakesään! 
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Tapahtumakalenteri keväästä syksyyn: 
 

TOUKOKUU 
 

8.5. Talkoot, Lomakoti Kotoranta. Kaikki latulaiset ovat tervetulleita! 
13.5. 

Järvimelontaretki. Päivämatka alle 20 km. Omat eväät ja retkivarusteet mukaan. 
Suuntana esim. Hiidenvesi, tms. kohde. Kokoontuminen vajalle klo 10. Tiedus-
telut Anskulta, puh. 405357092.   

15.-16.5. 
Erämelonnan SM Mommilanjärven maisemissa. Ainakin muutamia latulaisia on 
lähdössä koettelemaan taitojaan puheenjohtaja Keken ”johdolla”. 

15.5. 
Valkjärven Soututapahtuma, Pro Valkjärven tapahtuma- Ladulta mukana soutu-
joukkue, jota kokoaa Terttu. Lisätietoja Tertulta, puh. 0503202506 tai tapahtu-
man järjestäjän omilta sivuilta: http://www.provalkjarvi.fi/ 

17.5 
Suomi Meloo -palaveri. Suunnitellaan Suomi Meloo retkeä mukaan lähtevien 
kanssa. Tavataan klo 18. Paikkana Nurmijärven terveyskeskuksen kokoushuo-
ne, terveystie 2, Nurmijärvi. Tiedustelu Hannulta, puh. 0408220694.  
 

24.-27.5. 
Melontakurssi Sääksissä. Kurssipäivät ovat maanantai, tiistai ja torstai. Kurssi 
alkaa joka ilta klo 18 ja päättyy noin klo 21.15. Kurssilla käydään melonnan pe-
rusteet läpi Suomen kanoottiliiton suositusten mukaisesti. Kurssi tarkoitettu ai-
kuisille ja nuorille, joten alaikäraja on 12 vuotta. Vaatimuksena uimataito. Mu-
kaan varavaatteet vesitiiviisti pakattuna . Ilmoittautuminen Anskulle, puh. 
405357092.   

29.5. 
Roskaretki Sääksissä. Viime vuonna Vuoden Melontatapahtumaksi valittu tem-
paus. Keke tietää asiasta. 

30.5. 
 Meri-jokiretki Hki:n Jyryn kanssa. Tiedustelut Ansku, puh. 405357092. 
 

KESÄKUU 
 
5.-6.6 

Majavamelonta Virtasalmella. 25-vuotis juhlamelonta. Matkaan lähdemme Lau-
antaina 5.6.kimppakyydein, yövymme teltoissa. Lähtöpaikka on Haapajärven 
Vitjastenlahdella ja reitti päättyy Virtasalmen keskustaan kirkonkylän koulun 
rantaan. Reitin pituus on 23 km. Matkan varrelle mahtuu  runsaasti kapei-
ta virtaavia jokiosuuksia ja paljon puhdasta luontoa. Myös reitille nimensä anta-
neita majavia asustaa sen varrella. Lisätietoja: 
http://www.pieksamaki.fi/palvelevapieksamaki/yhdistykset_ja_seurat/urheiluseur
at/majavamelojat_ry/majavareitti/ 
Tiedustelut Hannu/ Ansku. 
Huom! Retki toteutuu, jos kiinnostuneita mukaan lähtijöitä on. 

 
 

http://www.provalkjarvi.fi/
http://www.provalkjarvi.fi/
http://www.provalkjarvi.fi/
http://www.provalkjarvi.fi/
http://www.provalkjarvi.fi/
http://www.pieksamaki.fi/palvelevapieksamaki/yhdistykset_ja_seurat/
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12.-18.6. 
Suomi Meloo 26. kanoottiviesti melotaan tänä vuonna Lammilta Poriin. Mukaan 
voi tulla niin aloittelija kuin konkarikin. Osuuksien pituudet vaihtelevat ja me-
lomme suureksi osaksi kaksikoilla. Kipparinamme on Hannu, puh. 0408220694. 
Ilmoittautuminen päättyy 30.4.2010 . 
 

HEINÄKUU 
 
5.-8.7. 

Melontakurssi Sääksissä. Kurssipäivät ovat maanantai, tiistai ja torstai. Kurssi 
alkaa joka ilta klo 18 ja päättyy noin klo 21.15. Kurssilla käydään melonnan pe-
rusteet läpi Suomen kanoottiliiton suositusten mukaisesti. Kurssi tarkoitettu ai-
kuisille ja nuorille, joten alaikäraja on 12 vuotta. Vaatimuksena uimataito. Mu-
kaan varavaatteet vesitiiviisti pakattuna. Ilmoittautuminen Anskulle, puh. 
405357092.   

16.- 18.7 
Helppo viikonloppuretki Repovedelle. Retki melotaan Repoveden kansallispuis-
ton alueella. Yövymme teltoissa ja omin eväin. Retki on sopiva ensikertalaisel-
lekin. Tiedustelut Eeva-Liisalta, Puh. 0505290704 . 
 

17.7. 
Sileänveden pujottelukisat Sääksissä. Vapaa osallistuminen. Ei ennakkoilmoit-
tautumista.  Tiedustelut Kekeltä, puh. 0405111122 . 
 

ELOKUU 
15.8. 

Hiidenvesimelonta, Nummela, Hiidenvesi. Matka noin 15 kilometriä. Järjestäjä 
Hiisveden melojat. 
 
Meriretki Söderskäriin. Jos et viime vuona ollut mukana, niin suositellaan kaikille 
kokeneemmille melojille hienoksi meriretkeksi. Tarjolla upeaa avomerimelontaa 
ja hieno majakkasaari. Toteutus yhdessä Helsingin Jyryn melojien kanssa. 
Ajankohta vielä hieman auki. 
 

SYYSKUU 

24.9. 
Kuutamomelonta Sääksissä. Lähtö kanoottivajalta. Tiedustelu Anskulta, puh. 
405357092.   

LOKAKUU 
8.-10.10 

Porkkalan mökki käytettävissä. Syysretkeilyä vapaasti Porkkalan niemellä. Me-
lojille tarjolla leppoisaa syysmelontaa avomerellisissä maisemissa. 

31.10. 
-   Avantouintikausi alkaa. 
-  Hallimelonnat alkavat (päivämäärä avoin) 

MARRASKUU 
 

- Avantouintia joka sunnuntai ja keskiviikkoa 
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JOULUKUU 
6.6.  Itsenäisyyspäivämelonta Sääksissä. Asialliset varusteet omaava meloja terve-

tuloa mukaan. Meloa voi sekä kajakilla että kanootilla. Anskulle ilmoittautumi-
set 5.12. mennessä.  
-  Avantouinti joka sunnuntai ja keskiviikko. 
 

Lisää tapahtumia 

Retkeilyä, sauvakävelyä ja muuta mukavaa 

tarjolla keväästä syksyyn. Seuraa ilmoituk-

sia Ladun kotisivulla ja paikallista lehdistä 

yhdistyspalstalta. Lenkkejä mm. seura-

kunnan saunailtoina keskiviikkoisin muu-

taman kerran kesän aikana. Syksy tuo taas 

sauvakävelylenkit jossakin muodossa. 

Ohessa myös joitakin lähiseudun tapahtu-

mia vinkeiksi: 

Tunturikerho Kavtsi järjestää kerhoillan, 
jonka aiheena on "Tutustu meloen Suomen-
lahden saariin - Uudenmaan virkis-
tysalueyhdistys saaristossa" Suomenlahden 
saaret (10.05.2010 klo 18:00) 

Paikka on Kampin palvelutalo, Salomonkatu 
21, alakerran ruokasali ja päivä oli ma 10.5. 
  

11.6  Kesäyön marssi, Sotunki, Matkat 10, 20, 30 

ja 40km. 

 2 - 4.7  Leiripäivät, Suomussalmi.Mahdollisuus 

yhteiskuljetukseen Espoon Ladun kanssa. 

 7.8  Hiisivieköön yömelonta, Janakkala 

 5.9  Tuusulanjärven melonta, Järvenpää. Matkat: 

8km ja 15km. 

26.9  Poronpolku, Loppi.Polut: 5km perhepolku, 

13, 18, 24 ja 30km. 

Maakuntaretket 2010 

Lisätietoa retkien reiteistä, aikatauluista yms. suoraan järjestävän latuyhdistyksen sivustolta. Josta 

löytyy myös ilmoittautumisohjeet. 

Aika Retken nimi Järjestäjä 

 

su 28.2.     

 

Kuutamo Tahko-hiihto 

 

Helsingin ja Espoon 

latuyhdistykset + Suomen Latu 

su 25.4.  Suokävelyä Viirilän suolla Vantaan latu  

la 15.5. Reppuretki Nuuksion kansallispuistoon Helsingin latu  

la 14.8.  Retki Söderskärin majakalle Helsingin latu  

 

la 21.8. 

 

Runebergin pyöräretki  

Helsingistä Porvooseen 

Helsingin, Vantaan latuyhdistykset,  

Pyöräilykuntien Verkosto,  

Suomen Latu, KKI & ESLU 

la 18.9. Reppuretki Sipoonkorpeen Helsingin latu  

2.-3.10.      Telttaretki Sipoonkorpeen Vantaan latu  

Latuyhdistykset järjestävät retkiä koko vuoden lähes joka viikko.  

Kannattaa siis seurata paikallisyhdistysten sivustoja, linkit Suomen Ladusta.  

Retkeilyaiheisia sivustoja löytyy myös Metsähallituksen www.luontoon.fi -sivustolta. 

https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fhelsinginlatu.sporttisaitti.com%2f
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fwww.espoonlatu.fi%2findex.html
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fsuomenlatu.fi%2f
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fvantaanlatu.com%2f
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fhelsinginlatu.sporttisaitti.com%2f
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fhelsinginlatu.sporttisaitti.com%2f
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fwww.eslu.fi%2fkunto-ja_terveysliikunta%2fmaakuntaretket%2frunebergin_pyoraretki%2f
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fhelsinginlatu.sporttisaitti.com%2f
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fvantaanlatu.com%2f
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fhelsinginlatu.sporttisaitti.com%2f
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fvantaanlatu.com%2f
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fwww.suomenlatu.fi%2f
https://cas.local.nurmijarvi.fi/owa/redir.aspx?C=a12543a4f6774d5ca936ab474d036b71&URL=http%3a%2f%2fwww.luontoon.fi%2f
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MELONNAN TURVALLISUUS  

 
Poikkeuksellisen korkeiden lumikinosten sulamisen myötä melojan mieli vetää 

jo vesille ja melontakausi on kohta käsillä. Mutta vaikka rannalla tuntuisi ole-

van T-paita kelit, melomaan lähtiessä tärkeintä pukeutumisessa on ottaa huo-
mioon veden lämpötila. Harva se kaatuu kajakillaan vahingossa, mutta niitä 

yllätyksiä voi sattua varsinkin, kun talven jälkeen tuntuma kajakin käyttäyty-
miseen ja melontatekniikkaan on vielä hakusessa. Lisäksi se sääkin voi muut-

tua äkillisesti. Kajakin kaatumiseen on siis syytä varautua aina, kun lähdetään 
vesille. Ja vaikka ilmat tässä lämpenee, vedet pysyy näillä leveysasteilla vähin-

täänkin viileinä vielä aikansa. 

 

Sinänsä melonta on yksi turvallisimpia harrastuksia, mutta siinäkin suurin ris-
kitekijä on kylmä vesi. Vesi on todella märkää ja näin kylmä vesi voi jäähdyt-

tää melojaa jopa 25…30 kertaa nopeammin kuin ilma. Jos meloja joutuu ve-
teen, vesi voi tunkeutua nopeasti vaatteiden alle tai läpi aina iholle asti. Tämän 

seurauksena voi olla toimintakyvyn menetys hyvinkin lyhyessä ajassa. Alle 5-
asteisessa vedessä kropan kylmenemisen myötä taju voi lähteä jo varttitunnis-

sa ja alle 10-asteisessakin vedessä tajunta säilyy pahimmillaan vain puolisen 

tuntia. Toimintakyky alenee jo aikaisemmin, joten esimerkiksi kajakkiin kii-
peäminen vaikeutuu sormien puutumisen myötä. Melojan on siis syytä pukeu-

tua veden lämpötilan mukaan, ei ilman.              

 

Melomaan lähtiessä on muutenkin syytä pitää huolta, että asenne, itse meloja 
ja varusteet ovat kunnossa. Vesille lähtiessä on hyvä muistaa melojan turvalli-

suusohjeet 

   

Turvaohjeet 
 käytä aina melontaliivejä ja aukkopeitettä 

 vältä melomista yksin ja pyri melomaan lähellä rantaa 
 varustaudu pahimman varalle – sää voi muuttua nopeastikin 

 älä aliarvioi luonnonvoimia, äläkä yliarvioi omia taitojasi 

 ota mukaan pelastautumis- ja turvavarusteet 

 näy ja tule nähdyksi – värikäs vaatetus, heijastimet, valot pimeällä 

 ilmoita reittisuunnitelma ”kotijoukoille”, myös sen muutokset 

 

Melonnan turvallisuus rakentuu oikeiden varusteiden ja oikean toiminnan poh-
jalta. 

Turvavarusteet on oleellinen turvallisuustekijä ja ne valitaan olosuhteiden mu-
kaan sekä riippuen tilanteesta eli lähdetäänkö leppoisalle iltamelonnalle vai pi-

demmälle retkelle vaativiin avomeriolosuhteisiin. Tässä muistilistaa: 

 

Turvavarusteita 
 melontaliivi, jossa pilli 

 aukkopeite 
 kännykkäpuhelin - ladattuna ja vesitiiviissä pussissa 

 melakelluke ja pumppu – aina mukaan yksin meloessa 

Tarpeen ja olosuhteiden mukaan 
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 kartta ja kompassi, GPS 

 otsalamppu- vesitiivis 

 melan karkunaru 

 varamela 

 hinausköysi - joustava 

 veitsi tai puukko 

 kuivapuku 
 heijastimet – liiviin, kajakkiin, melaan 

 valosauvat, käsisoihdut, hätäraketit 
 hypotermia-peite tai –puku 

 avotulen tekoon välineet 
 ensiapupakkaus 

 
Varusteet voivat tuoda liikaakin turvallisuuden tunnetta, mutta hyvistäkään 

varusteista ei ole juuri hyötyä, jos ne eivät toimi tai niitä ei osata käyttää myös 
tositilanteessa. Käy siis varusteet läpi etukäteen, jo hyvän sään aikaan. Lop-

pupeleissä turvallisuus on kiinni omista tekemisistä ja oma toiminta vaikuttaa 
suoraan onnettomuusriskiin ja mahdollisuuksiin selvitä onnettomuudesta, kos-

ka vesillä apu ei aina saavu nopeasti. Melontaturvallisuus vaatii tietoa ja taitoa, 

tässä tärkeimmät: 

 

Turvallisuustekijät 
 seuraa säätiedotuksia, myös sään muutoksia matkan aikana 

 ”melojalle sää on sama kuin tuuli”, varo erityisesti ukkospuuskia 
 vaatetus sään mukaan suojaamaan kylmältä, kosteudelta ja vii-

malta 

 valitse kalusto ja reitti kelin, omien taitojesi ja voimiesi mukaan 

 tarkista kajakki, sen säädöt ja varusteesi ennen vesille menoa 
 hakeudu tarvittaessa suojaan, muuta reittiä tai siirrä koko melontaa 

 pyri melomaan veneily- ja laivaväylien ulkopuolella 
 mukaan aina vaihtovaatteet kuivapussissa 

 mukaan riittävästi juotavaa ja evästä – myös reitin muutosten varal-
le 

 muista juoda riittävän usein ja pitää "tankkaus" taukoja 

 meloessa suojaudu kylmältä, sateelta ja auringolta 

 kylmällä vedellä riittävän lämmin vaatetus, mieluusti kuivapuku 

 kylmällä ja sateella suojaa erityisesti pää, kaula ja kädet (hattu tai hup-
pu, rannesuojat tai melarukkaset) 

 auringossa aurinkolasit, aurinkovoidetta ja lippis tai lierihattu 
 opettele ja harjoittele tuennat sekä pelastamaan / pelastautu-

maan 

 talleta kännykkään hätänumerot 112 ja 0204 1000 (merellä) 

 soita apua ajoissa ja vielä kun pystyt, koska vesillä avun saaminen kes-
tää 

 
Melonnan turvallisuus on siis hyvin pitkälti ihan omissa käsissä. Erityisesti näin 

jäiden lähdettyä kannattaa hetki miettiä, miten pukeutuu vesille, miten on va-
rustautunut ja miten toimii, jos se kajakki sittenkin kaatuisi. 
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Mites se nyt menikään - älä jätä aivoja narikkaan, kun lähdet vesille. 

 
Pertti Vepsäläinen 

 

 

Pelastautuminen kajakkiin ei ole ihan helppoa. Harjoittelu auttaa ja opettaa ymmärtämään 

kajakin ja veden käyttäytymistä ja lisää melontaturvallisuutta 

 

 

 

 

 

 
 

Suomi Meloo -kanoottiviesti 12.-18.6.2010  

Hämeenlinna(Lammi)- Pori 

Lähde nauttimaan Kokemäenjoen, Suomen viidenneksi 

suurimman vesistön maisemista ja tunnelmista. Alkumatka 

melotaan pienien järvien ja jokien kautta Vanajaveden vesistöön, 

jota jatketaan, matkalla pistäytyen Hauhon reitillä. Loppumatka 

melotaan itse Kokemäenjokea Jazz-kaupunki Poriin.  
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Varustevuokraus 

 
Nurmijärven Latu vuokraa kalustoa jäsenten käyttöön! 

 
Vuokrattavana on melonta- retkeilyvarusteita ja vähän muutakin! 

 
Ohessa lista ja vuokrahinnat ja -ehdot: 

 
Lumikengät, noin 20 paria 

Vuokravana päiväksi, viikonlopuksi tai viikoksi. 
Hinnat 5 €/vrk, 10 €/ vkl, 20 €/viikko 

Vuokrau18sta hoitaa Airi Harjula, puh. 050-341 3070 

 
Eräsukset, 2 kpl 

Karhun eräsukset, leveys 70 mm ja pituudet 210 cm ja 225 cm. Siteenä kan-
nantakaissiteet. Sukset sopivat umpihankeen ja vaellussuksiksi Lappiin (pak-

sulle hangelle umpiseen ei ihan isolle miehelle). Hinnat 5/ 10/ 20€ 
(vrk/vkl/viikko) 

Vuokraus: Hannu Malinen, puh. 0408220694 

 
Retkiluistimet, 2kpl 

Toiset varustettu Salomo profil - siteellä ja toiset sopivat esim. retki, tms. tu-
kevaan kenkään. 

Hinnat: 5/ 10/ 15 € (vrk/ vkl/ viikko) 
Vuokraus: Hannu Malinen, puh. 0408220694 

 
Teltat, rinkat, ym. retkivarusteet: 

Vaellusteltta (tunneli) 2-3 hengen, Kota 6 hengen,  Kupoliteltta 4-5 hengen. 
Hinnat: 10 €/vkl, 20 €/vk. Rinkat, 2 kpl (savotta 906 ja 1200). Hinnat:  5 vkl/ 
10 vk. Ahkiot, 2 kpl. Hinnat: 10 vkl/ 20 vk (vanha), 12/ vkl, 25 /vk (uusi fjel-
pulken). Vuokraus: Hannu Malinen, puh. 0408220694. 

 
 

Kanoottien vuokraus: 
Nurmijärven Ladulla on noin 20 erilaista kanoottia käytössään. Kanoottien vuok-
raamisessa noudatetaan käytäntöä, että kalustoa vuokrataan lähinnä oman seuran 
melontakurssin käyneille tai muutoin melontataitonsa osoittaneelle. Kanooteista on 
viisi koskikajakkia, kaksi avokanoottia ja loput yleiskäyttöön sopivia muovikajakkeja 
sekä retkeilykäyttöön sopivia meri-/ retkikajakkeja (sekä muovi-, että lasikuituraken-
teisia). 

Kanoottien vuokrahinnat seuraavassa taulukossa 
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Kajakit/ 

kanootit 

jäsen 

(vrk) 

ei jäsen 

(vrk) 

jäsen 

(vkl) 

ei jäsen 

(vkl) 

jäsen 

(vk) 
ei jäsen 

(vk) 

Yksikkö 12 15 25 30 50 60 
Kaksikko 20 25 30 40 60 70 
Kanootti 20 25 30 40 60 70 

Hintaan kuuluu melat, aukkopeitteet (ei kanootit). Tarvittaessa myös melontaliivit 
Vuokraamisesta vastaa: Annemari Mikander, puh. 040 5357092 
 

Lisäksi vuokrataan Muurikkapannua, nuotiopannuja, kaasupoltinta ja -pulloa, retki-
ruokakuivureita. Niitä voit kysellä esim. sihteeri Eeva-Liisa Lembergiltä, puh. 050 

5290704 tai Terttu Pietilänaholta, puh. 050 3202506 . 

 

 

Kalustoa tarvitaan mm. Suomi Meloo retkellä. 
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Kesä tulee. Hyvää kesää kaikille! 

 

Suomi Meloo -maskotti odottelee pääsyä uusille melontavesille. 

 

 

Avantouintijaosto suunnittelee jo tulevaa kautta. 


