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Nurmijärven Latu ry:n  johtokunta 2009:

Sallamaaria Aalto
puheenjohtaja
Puh. 050-5700310 
sallamaaria.aalto(at)
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Terttu Pietilänaho
avantojaoston vetäjä
Puh.  050 3202506
terttu.pietilanaho(at)pp.inet.fi

Pauli Sarivaara
retkeilyn vetäjä
Puh. 040-822 9455

pauli.sarivaara(at)lpaperipalvelu.
fi

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

Hannu Kurppa
varajäsen
avanto
 Puh. 040-5584925 

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

Jäsenmaksut 2009: 
17,50 EUR / Henkilöjäsen
28,00 EUR / Perhe
10 EUR / Nuorisojäsen
10 EUR / Sivujäsen

Nurmijärven Ladun tili  Nordea 242518 - 13980

Nurmijärven Latu netissä: www.suomenlatu.fi/nurmijarvenlatu 
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Suomen Latu ja uudet urat liikunnan harrastamiseen

Suomen Latu juhli viime vuonna perustamisensa 70-vuotisjuhlaa. Järjestö 
on  toiminut  70  vuotta   liikunnan,  retkeilyn  ja  ulkoilun  edistäjänä  ja 
asiantuntijana  Suomessa.  Järjestömme  nimestä  aikoinaan  päätettäessä 
perusteltiin  Suomen Latu nimeä sillä, että se tarkoittaa hiihtotoiminnan 
lisäksi  uusien  urien  aukomista  kansanurheilulle  ilman  kilpailutoimintaa. 
Latu-  ja  Polku  –lehden  1/08  kronikassa  oli  seuraava,  kirjailija  Onni 
Palasteen kuvaus:

”Ensilumen  nautinto  on  verratonta  jokaiselle  hiihdonharrastajalle.  
Kilpahiihtäjät löytävät omat latunsa,  mutta toisin on harrastajan laita.  
Umpilumessa hiihtäminen vaatii paljon voimaa ja taitoa.”

Yksi nuoren Suomen Ladun tärkeimmistä tavoitteista oli saada 
jokaiselle  paikkakunnalle  kunnolliset  edellytykset  koko  kansan 
liikuntaharrastukselle.  Suomen  Ladussa  tehtiin  laajamittainen 
toimintasuunnitelma hiihdon edistämiseksi kunnissa, kouluissa, työpaikoilla 
ja tiedotusvälineissä.

Paitsi hiihtoa, myös muita ”massaliikuntalajeja” esiteltiin 1945-
lähtien ilmestyneessä Suomen Ladun julkaisemassa Massaurheilu-lehdessä 
(sittemmin Latu ja Polku –lehti). Sauvakävelynkin voi tulkita alkaneeksi jo 
1930-luvulla, tässä ote Suomen Ladun sauvakävelyn historiikista:
”Hiihtäjät  harjoittelevat  kesäisin  sauvojen  kera.  Harjoitukset  ovat  
lähinnä  sauvaloikkaa,  jossa  loikitaan  kovalla  sykkeellä  ylämäkeen.  Myös 
pitkiä sauvavaelluksia järjestetään.”

Nyt 71-vuotiaan Suomen Ladun neuvottelukunta on huolissaan 
siitä, miten saada Suomen koululaiset kello 14–17 välisenä aikana 
pelaamaan muutakin kuin tietokonetta. Monessa perheessä tilanne on se, 
että vanhemmat ovat pääsääntöisesti viiteen töissä ja lapset viettävät 
aikaansa kotona tietokoneen tai television ääressä. Koululaisille 
suunnattua ohjattua iltapäiväliikuntaa on kunnissa tarjolla vähän, jos 
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ollenkaan. Lasten liikkumattomuus ja ylipaino aiheuttavat monia ongelmia, 
joista pahin voi olla syrjäytyminen. Yhtenä ratkaisuna Suomen Ladun 
neuvottelukunta esittää kuntien ja järjestöjen lisääntyvää yhteistyötä. 
Hankkeelle, joka lisäisi liikuntaa juuri varhaisnuorten ikäryhmässä olisi 
tarvetta. 

Perinteiset pihapelit ja -leikit tulisi elvyttää. Koska pihaleikkien 
perinne on katkennut, tarvitaan ohjaavaa kättä. Neuvottelukunta esittää 
jopa ulkoliikunnanohjaajan vakanssien perustamista terveyskeskuksen 
yhteyteen. Sen mielestä ohjaajan palkkaaminen olisi suuri edistysaskel 
kohti sektorit ylittävää sosiaali-, terveys- ja liikuntahanketta. - Tässä 
todella uusia uria luova ajatus kansanurheilulle.

Toisaalta:  liikunnallinen  elämäntapa  opitaan  kotona.  Jos 
vanhemmat harrastavat arkiliikuntaa ja ulkoilua, saavat lapset luonnollisen 
liikkuvan  aikuisen  mallin.  Tämä  myötävaikuttaa  liikuntatottumuksiin  ja 
asenteisiin myöhemminkin. Yhdessäolo liikkuen jo silloin, kun lapset ovat 
pieniä,  luo  vankan  pohjan  myöhemmälle  liikuntaharrastukselle.  Usein 
liikunnan harrastaminen on perheessä kuitenkin vähimmillään juuri lasten 
ollessa pieniä ja yhteisen liikuntalajin keksiminen voi olla vaikeaa. Etelä-
Suomen  vaihtelevat  talvisäät  eivät  ole  aina  omiaan  edistämään 
suomalaisperheiden ulkoliikuntaa. Tarvitaan tosiaan uusia hyviä ideoita ja 
niiden  toteuttajia  lasten  ja  perheiden  liikunnan  ja  terveyden 
edistämiseksi.

Nurmijärven  Latu  jatkaa  perheiden  liikuttamista  Perhis  - 
toiminnallaan. Ohjelmassa on lapsille ja koko perheelle sopivaa liikunta - 
aktiviteetteja luonnon olosuhteissa vuodenajan ja kelien mukaan. Mukaan 
ovat tervetulleita niin lasten vanhemmat kuin isovanhemmatkin; mummit, 
papat ja kummit!  Myös muun toimintamme tavoitteena on saada nuoret 
mukaan. Melontakursseillamme on ollut nuoria mukana ilahduttavan paljon 
samoin  avantouintiharrastuksen  ovat  löytäneet  esim.  pienten  lasten 
vanhemmat.  ”Aikaa  avannossa  pulahtamiseen  ei  mene  kauan  ja 
avantosaunalla tapaa aikuisia”, oli erään äidin kommentti. 
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Kaikenikäiset  liikkujat  ja  ulkoilijat!  Olette  tervetulleita 
liikkumaan  kanssamme  luontevasti  luonnossa.  Seuratkaa  Nurmijärven 
Ladun  ilmoituksia  kuluvan  vuoden  tapahtumista  paikallislehtien 
seurapalstoilta  ja  seuramme  nettisivuilta: 
http://www.suomenlatu.fi/nurmijarvenlatu/

”Tärkeintä on lähteminen!”

Sallamaaria Aalto
puheenjohtaja Nurmijärven Latu ry.

http://www.suomenlatu.fi/nurmijarvenlatu/
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Tapahtumakalenteri kevät-syksy 2009

HUHTIKUU
25.4.  Melontavajatalkoot  alkaen klo 10.00

Monta pientä hommaa vajalla odottaa tekijäänsä.

26.4. Jokiretki : koko päivän kestävä melontareissu keväisellä 
joella, tiedustelut Hannu, puh. 040-8220694.

26.4. Perheretkeilyä Nukarilla klo 11. Keväinen luonto. Lähtö 
Nukarin urheilukentältä.
Lisätietoja Eeva-liisa Lemberg 0505290704.

26.4. Viimeinen avantouintivuoro. Letunpaistoa nuotiolla, kuvia 
katsottavaksi ja yhdesäoloa. Normaali aikataulu.

31.4. SUOMI MELOO-kanoottiviestiin ilmoittautuminen päättyy

TOUKOKUU
5.5. SUOMI MELOO -INFO  klo 18 Nurmijärvellä.Tiedustelut 

Hannulta, puh. 040-8220694.

13-15.5. AVOKANOOTTIKURSSI Sääksissä 
Kurssiaika ke, to ja pe klo 18-21 . Tule opettelemaan 
avokanootin niksit. Kurssin hinta 50 euroa Nurmijärven 
Ladun jäseniltä, muilta 60 €. Kalusto, opetus ja 
vakuutukset. Kurssin päävetäjä Keijo West. 
Ilmoittautuminen  Kekelle, Puh. 040-511 1121.
Lisätietoja taaempana tässä lehdessä.

16.5.  
Kevään perinteinen aamupatika la 16.5. lähtö klo 4. 
Lähemmin Nurmijärven Uutisten seurapalstalla 
lähempänä ajankohtaa. Tiedustelut Airilta p. 
050-3413070

21.5.       Helamela, eli Helatorstain melontaretki merelle tai 
järvelle. Tiedustelut Annemarilta, puh.  040-535 7092

27.5. KESKIVIIKKOMELONNAT alkavat. Melomme joka 
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keskiviikko klo 18.00 alkaen. Paitsi 3. ja 10.6. Kaikki 
melontakurssin  käyneet tervetuloa. Kausimaksu on 40 € 
ja kertamaksu 6€. Viimeinen melonta 2.9.09.

KESÄKUU

1.-3.6.
1. Melontakurssi. Ilmoittautumiset. Annemari, 
annemarimi(at)gmail.com. Tiedustelut iltaisin, p. 
040-535 7092. Kolme iltaa kestävä kurssi, yhteensä noin 
10 tuntia. Ladun jäsenille 60 €, Muille 70 €. Opetus, 
kalusto ja vakuutukset. Lisätietoja taaempana tässä 
lehdessä.

6.-13.6. SUOMI MELOO,  25-vuotis juhlamelonta
Perinteinen reitti Iisalmesta Kotkaan. Kaksi 
joukkuetta on ilmoitettu jo mukaan. Sopii kaikille, jotka 
eivät kaihda viikon reissua hyvässä melontaseurassa. 
Ilmoittautuminen huhtikuun loppuun menessä Hannulle, 
puh. 040 822 0694.

26.-28.6. 
SUOMEN LADUN LEIRIPÄIVÄT Lappeenrannassa. 
Lisätietoa Saimaan Ladun sivuilta www.saimaanlatu.fi. 
Tiedustelut Sallalta, puh. 0505700 310.

HEINÄKUU

29-30.6.-2.7.
2. Melontakurssi. Ilmoittautumiset Annemari, 
annemarimi(at)gmail.com
Kolme iltaa kestävä kurssi. Ladun jäsenille 60 € ja muille 
70 €.

17./18.7.-19.7. 
Helppo melontaviikonloppu Repoveden 
kansallispuistossa. Sopii myös alottelijoille vaikka 
ensimmäiseksi melontareissuksi, mutta myös 
kokeneemmillekin melojille. Aikaa rittää myös maisemien 
katseluun. Yöpyminen teltoissa omin eväin. Tiedustelut 

mailto:annemarimi@gmail.com
mailto:annemarimi@gmail.com
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Eeva-Liisalta p. 050-5290704.

ELOKUU
8.-9.8. 

Meriretki Sipoon Söderskäriin. Viikonlopun kestävä 
melontareissu Sipoon saaristoon, mm. Kaunissaareen ja 
Söderskärin majakkasaarelle. Retki on vaativa ja sopii 
melontaa jo muutaman kesän harrastaneelle. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset Annemari p. 040-5357092

SYYSKUU

4. -15.9.
Syksyn ruskapatikka suuntautuu Kilpisjärvelle ja Haltille. 
Lähtö 4.9. pikkubussilla, paluu 15.9. Vaellusmatkaa tulee 
reilu 100 km. Matkan vetäjinä Airi ja Seppo Harjula. 
Tiedot tarkentuvat kevään kuluessa. Kiinnostuneet voivat 
tiedustella lisää Airilta p. 050-3413070.

18.-20.9. Ulkoilupäivät Porkkalanniemen ulkoalueella. 
Nurmijärven alueella oleva mökki vuokrattu koko 
viikonlopuksi. Mahdollista meloa, retkeillä, katsella 
lintuja, ulkoilla ja saunoa hienoissa maastoissa 
ulkomeren äärellä.
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Melontakurssit kesällä 2009

AVOKANOOTTIKURSSI  13 – 15.5.2009

Avokanootteja ovat käyttäneet niin Amerikan intiaanit, kuin eri 
aasialaiset ja afrikkalaiset heimot sota ja pyyntivälineenä. Kanadan 
turkismetsästäjät ja uudisraivaajat oppivat käyttämään kanoottia, 
josta se on sittemmin levinnyt muualle Amerikkaan ja edelleen 
Eurooppaan. Nyt Nurmijärvellä. Harjoittelemme C- ja J-vetoja, sekä 
muita inkkarimelonnan aakkosia järviolosuhteissa. Perusasiat 
hallitseva avokanoottimeloja pärjää niin sileässä kuin 
virtaavassakin vedessä. Käytössämme monipuolinen kalusto, joten 
tuntumaa saa useaan malliin. Opettelemme niin keula- että 
perämelojan roolit. Osallistujan on oltava uimataitoinen, sekä 
yhteistyökykyinen. Varustuksena ulkoiluvaatetus, jalkineeksi 
soveltuvat neopreeni tossut tai kumisaappaat. Vaihtovaatteet 
vesitiiviisti pakattuna.

Kurssiaika:

keskiviikko 13.5. torstai 14.5. ja perjantai 15.5. klo 18:00 – 21 

Kurssin vetäjänä Keijo West, puh. 040 - 511 1122
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KAJAKKIMELONNAN KURSSIT

1. kurssi: 1.-3.6. ma, ti, ke

2. kurssi: 29.-30.6 ja 2.7. ma, ti ja to

Kanoottiliiton suositusten mukainen kajakkimelonan peruskurssi. 
Kestoltaan kolme iltaa, yhteensä noin 10 tuntia. Kurssit alkavat 
joka ilta klo 18 ja päättyvät noin 21.15. Kurssille sopii yhteensä 16 
melojaa. Kurssin ikäraja on 12 vuotta. Kurssilaisen tulee osata 
uida. Lisätiedot ja ohjeet annetaan ennakko-ohjeessa ennen 
kurssia. 

Kurssin hinta on 60 euroa (NJ:n NJ:n ladun jäsenet, muut 70 
euroa. Alennettu hinta myös alle 18 vuotiaalta. Alle 18 vuotiaalla 
oltava huoltajan suostumus kurssile osallistumiseen.
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Retkeilyä

Kevätretkellä

Kevätaamun patikkaretkellä toukokuussa suuntasimme 
Rokonkalliolle. Neljätoista aamuvirkkua lähdimme kello neljä 
kauniissa kevätaamussa katselemaan ja haistelemaan kevään 
heräämistä. Kuljimme osin polkuja osin metsässä. Ihailimme 
Rokonkallion uljaita ja jylhiä kallioita. Aamukahvin, saunan ja 
uinnin tarjosivat Haarasen perhe mökillään. Tulevanakin keväänä 
pääsemme taas nauttimaan aamun tunnelmista, sillä 
retkiperinnettä on tarkoitus jatkaa.

Ruskassa Muotkalla

Ruskapatikalla olimme viikon vaelluksella Muotkatuntureilla. Ennen 
varsinaista retkeä teimme harjoituspatikan, joka suuntautui Lopen 
Luutasuon maastoihin. Tarkoituksena oli tutustua toisiimme ennen 
varsinaista retkeä ja testata varustuksiamme. Retki oli kaikin tavoin 
antoisa. Vähemmän retkeilleet saivat tuntumaa rinkan kantoon, 
varusteisiin tuli pari muutosta mm. yksi uusi teltta ostettiin ja yksi 
teltta todettiin liian pieneksi kolmelle. Muotkatuntureille lähdettiin 
pikkubussilla, Nurmijärveltä meitä lähti seitsemän henkilöä ja kaksi 
tuli kyytiin Saariselältä. Ilta, yö ja vähän aamua meni matkaan, 
mutta Muotkanruoktussa oltiin aamupäivällä jossa syötiin lounas ja 
heti rinkat selkään ja metsään. Muotkanruoktun isäntä Hans oli 
luvannut jo keväällä, että ruska alkaa 6.9 klo 13.30, ja tämähän 
toteutui. Kiersimme Muotkan maisemia seitsemän päivää. 
Huiputimme useita tuntureita mm. Peltotunturin, josta oli mahtavat 
näkymät Peltojärvelle ja päinvastaisessa suunnassa Norjan 
lumihuippuiset tunturit. Kuarvikozzalla kävimme ilman rinkkoja 
päivävaelluksella. Joka päivä löytyi jonkilainen lampare tai puro, 
jossa saattoi pulahtaa tai ainakin mahapohjaa uida ja piristyä 
päivän rasituksista. Sää suosi meitä vaelluksella, vain yhtenä päivä 
satoi eikä silloinkaan koko päivää. Muutamana yönä oli pakkasta, 
mutta untuvapussi lämmitti. Viimeisenä yönä tähtitaivas oli 
mahtava, revontulet vain puuttuivat. Uutta opimme luonnosta ja 
vaelluksesta sekä sen, että poro ei ole lihaa vaan kasvista, koska 
se syö 42 eri kasvia ja sientä ravinnokseen.
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Syyspatikointia Kytäjällä

Syyspatikka oli lokakuussa ja pikkujoulupatikka Kytäjän maastossa 
joulukuun alussa. Kytäjälle lähdimme neljän aikaa iltapäivällä. Ja 
kun oli joulunaika, niin pimeä tuli heti maastoon päästyämme. 
Otsalamppujen valossa kuljimme polkuja pitkin. Nuotiotauon 
aikana naiset päättivät, että koska olimme lammen rannalla eikä 
jääkään ollut kovin paksu niin uiminen piristäisi. Airi rikkoi jäätä 
sen verran, että pääsimme pulahtamaan. Erilainen kokemus oli 
uida pimeässä metsässä otsalamppujen loisteessa ja sen jälkeen 
lämmitellä nuotion ääressä. 

Eeva-Liisa

Retket vievät monenlaisiin maastoihin. Tällä kertaa on löydetty 
taukopaikaksi kallio lammen rannalla.
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Nurmijärven Ladussa on, kuten puheenjohtaja jo kirjoitti, harrastettu 
retkeilyä monin tavoin. On perheretkeilty, hiihdetty, lumikenkäilty ja 
kierretty mm. lähes joka sununtai avantouintisaunaa ennen lenkki 
metsässä sauvojen kanssa tai ilman. Tässä joitakin kuvia retkiltä.

Kuutamohiihdosta maaliskuussa 2009 ja alla perheretkeilystä 
Nukarinkoskelta keväältä 2008
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NURMIJÄRVEN LADULLE HIENO HIHAMERKKI

Nurmijärven Ladun hallitus on päättänyt tilata Nurmijärven Ladun 
logon mukaista hihamerkkiä latulaisten käyttöön, Merkki on 
hienosti prodeerattu, jonka kyllä kelpaa kiinnittää takkiin, hattuu 
tai vaikka rinkaan näkyvälle paikalle. Merkkiä voi kysellä esim. 
Sihteeri/ jäsensihteeri Eeva-Liisalta, pu. 050-5290704, mutta merkki 
ehtii luultavasti jo kevääksi myyntin avantouintisaunalle, mutta 
ainakin kesäksi kanoottivajalle, sekä muihin tapahtumiin. Merkin 
hinta on 5 euroa. Ohessa kuva merkistä, joka tosin on vielä 
“luonnos” ja on vain painettu malli.

Joitakin vinkkejä:
-   Bigwater festival (koskenlaskukisat kajakeilla) Myllykoskella 18.4.09
– Lohipäivät taas 9.5. Myllykoskella ja Tornien taisto lintumiehille ja -naisille 

ympäri Suomen
– Erämelonta Lohjalla 16.-17.5.09, myös Jongun Hujaus Lieksassa samana 

viikonlopuna
– iltarastikausi alkaa 14.4. Nurmijärvellä
– nyt on aika suunnitella kesän retkiä ja miettiä tarvittavia varusteita ja 

karttoja
– hoitaa kevätsivoukset alta pois, jotta ehtii ulos ja retkelle...
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Avantouintiuutisia

Avannolla on kävijöitä riittänyt taas mukavasti. Toiminta aloitettiin 

syksyllä marraskuun alussa ja toiminta on jatkunut läpi talven. 

Viimeinen avantouinti kerta on huhtikuun lopulla. 

Jäitä saatiin odotella taas Jouluun saakka, mutta sen jälkeen talvi 

onkin ollut mukavan talvinen, vaikka alussa ei ollut lunta, on jäätä 

rittänyt. Talven kuviot on saatu toimimaan mukavasti Kurpan 

Hannun johdolla Vainion Timon siirryttyä vaihteeksi syrjään 

vastuusta. Timo tekikin pitkän ja ansiokkaan uran 

avantouintivastaavana, josta suuret kiitokset hänelle. 

Vastuunjakaminen on välillä erittäin tärkeää.

Latu järjesti taas Joulusaunan, joka on jo perinteeksi muodostunut 

Joulun avaus meille latulaisille ja vähän muillekin. Joulusaunalla ja 

uinnilla aloitti taas pitkälti yli 120 saunojaa Joulunsa. Joulusaunaan 

oli saatu myös tarjoiluja, joita olivat tukemassa K-Market Karppala, 

Rautia Korpisaari, sekä Uudenmaan Leipä. Siitä suuri kiitos kaikile 

näille yrityksille ja mukavaa loppuvuotta koko yritysten 

henkilökunnalle. 

Avantosaunan kausimaksu on otettu hyvin vastaan. Suurin osa 

uimareista onkin maksanut kausimaksun. Kausimaksu onkin 

selvästi edullisempi ratkaisu.

Hyvinkään seurakunta järjesti Ladulle melko ikävän yllätyksen 

syksyllä korottaessaan hintaa yllätäen ja samalla ottamalla 

saunatuvasta erilisen, aika huomattavan maksun. Tästä syystä 

vuokaramaksut ovat selvästi nousseet, mutta esim. takkatuvasta 

luopumista ei edes harkittu, sillä onhan tupa hieno ja tunelmallinen 
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paikka saunan jälkeiseen istuskeluun ja seurusteluun.

Avantouinnin SM-kisoihin osallistui taas Nurmijärven Ladusta suuri 

joukko, eli noin 30 uimaria. Tällä kertaa saatiin kokoon myös 

viestijoukkueet. Menestystäkin kisoista tuli, kun Martti Jokinen 

sijoittui yli 70- vuotiainen sarjassa kuudenneksi.

Avantouinnin yhteydessä on harrastettu monenlaista lenkeilyä ja 

retkeilyä lähimaastossa hyvin aktiivisesti monena sunnuntaina. 

Metsään on menty sauvojen kanssa ja ilman ja välillä on käyty 

Hankotien takaisissa maastoissa paistamassa makkaraa nuotiolla.

Avantouintikausi päätetään sunnuntaina 26.4. jolloin saunotaan ja 

uidaan normaaliin aikaan. Saunalla on mahdollista katsella mm. 

kuvasatoa avantouintikisoista, sekä paistaa lettuja nuotiolla 

valmiista lettutaikinasta. Kannattaa otta myös oma makkarat 

mukaan. Tervetuloa viettämään viimeistä uinti- ja saunavuoroa 

isolla joukolla ehkä jo “ison avannon” äärelle.

Avantouimarit SM-kisoissa Imatralla
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Nurmijärven Ladulla on kalustoa vuokrattavissa edullisesti pääasiassa seuran 
jäsenistön käyttöön:

Kanootit 
- 9 kpl merikajakkiyksiköitä
- 3 kpl kaksikkokajakkeja
- 4 kpl yleiskajakkiyksiköitä
- 3 koskikajakkia
- 2 inkkarikanootti

Kanoottien vuokrat 
yksiköt: 10 €/vrk, 20 €/vkl, 40 €/vk, kaksikot: 12 €/vrk, 25 €/vkl, 50 €/vk

Turvallisuussyistä  kanoottien vuokraajilta edellytetään melontataitojen ja kaluston 
käsittelytaidon osoittamista. 
Vuokraus: Hannu Malinen, puh. 040 - 8220 694
Lumikengät 20 paria, vuokrat: 5€/pv, 10 €/vkl, 20 €/vk, 
Vuokraustiedustelut: Airi Harjula, puh.  050 - 341 3070
Eräsukset Karhu Erä Cap 2 paria,  225 ja 210 cm, 5 €/pv, 10 €/vkl ja 20 
€/vk 
Retkiluistimet, 2 kpl, salomon profile-mono tai kenkään sopiva side. 
Vaellusteltta (tunneli) 3 hengen: 10 €/vkl, 20 €/vk,
Kota 6 hengen, 10 €/vkl, 20 €/vk,
Kupoliteltta  4-5 hengen, 10 €/vkl, 20 €/vk,  

Ahkio, (145 cm x 40 cm), 10 €/ vkl, 20 €/ vk. 
Rinkat, 2kpl (mallit Savotta 906 ja 1200): 5 €/vkl, 10€/vk.

Muurikkapannu, kaasupullo ja rengaspoltin, 2 kpl nuotiokahvipannuja
Varaukset: Hannu Malinen, puh. 040 – 8220 694

Muuta kalustoa: 
Retkiruokakuivurit 2kpl: 5 €/vk
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Nurmijärven Latu ry

Joet aukeaa pian

  


	Suomen Latu ja uudet urat liikunnan harrastamiseen

