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Hannu Malinen
tiedottaja/ Suomi Meloo
Puh.040 8220694
hannu.malinen(at)
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Soile Simula
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windowslive.com
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Pauli Sarivaara
varajäsen
Puh. 040 5341353
pauli.sarivaara(at)
paperipalvelu.fi

050 3811179
soile.simula(at)gmail.com

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

Syyskokous valitsee taas uudet hallituksen jäsenet!

Jäsenmaksut 2010
17,50 € / Henkilöjäsen
28,00 € / Perhejäsenyys
10 € / Nuorisojäsen
10 € / Sivujäsen
Jäsenmaksuista päätetään syyskokouksessa. Paineita pieneen korotukseen vuodelle
2011 on, sillä Suomen Ladulla on tarkoitus korottaa omaa osuuttaan jäsenmaksusta.
Nurmijärven Ladun kotisivut: www.suomenlatu.org/nurmijarvenlatu

Nurmijärven Ladun kotisivut säilyvät edelleen Dataladun palvelimella. Palvelua ollaan
kehittämässä ja uudistuksia on tulossa, viimeistään alkuvuodesta 2011. Uudistuksista
tiedotetaan ja ne näkyvät kotisivulla.
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YHDESSÄ

Menneenä kuumana kesänä ja kuulaana syksynä jäsenemme ovat
tehneet erittäin runsaasti retkiä.
On ollut virallisia NurLan tapahtumia, mutta paljon on kuljettu myös
omilla retkillä. Yksin, tutussa pienessä porukassa tai oman perheen
kanssa liikkuminen on vaivatonta. Tunnetaan tarkalleen toistemme tavat
ja osaamiset. Tulenteko, teltan pystytys, ruuanlaitto jne. hoituvat
luontevasti ilman ihmettelyä. Mutta, mutta jäikö jokin asia vaivaamaan,
olisiko jotakin voinut tehdä toisin? Olisiko ollut vaihtoehtoinen reitti tai
yöpymispaikka? Tekisikö mieli kertoa muille onnistuneesta retkestä?
On todettu, että samanhenkiset ihmiset hakeutuvat toistensa seuraan.
Meidän seuramme jäsenmäärä on osoittanut kasvua useamman vuoden
ajan. Nurmijärveltä siis löytyy latuhenkisiä.
Olen vuoden ajan seurannut toimintaamme aitiopaikalta. Kun vertaan
sitä lähialueemme muihin vastaaviin yhdistyksiin, pidän meidän
seuramme toimintaa melko monipuolisena.
Suurimpana ongelmana näen yhteisen toimipaikan puutteen. Vaikka
nykymaailmassa hajauttaminen ja ulkoistaminen on trendikästä, ei se
parhaalla tavalla istu toimintaamme. Melonta on keskittynyt Kotorantaan
ja avantotoiminta Sääksiin. Lisäksi Valkjärven Tiiranranta on tulossa taas
kuvioihin.
Näitä lajejahan voi harrastaa vain tietyissä olosuhteissa, mutta yhdessä
tekeminen on myös mielipiteiden vaihtoa. Yhteisessä toimipaikassa
voisimme kokoontua säännöllisesti.
Olen huomannut retki- ja reittivihjeiden vaihtuvan ainakin
keskiviikkomelonnoissa ja uskon niin tapahtuvan myös avannolla.
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Pidetään kuitenkin aistit avoimena, jos jostain kuulisimme meille
sopivasta yhteisestä kokoontumispaikasta.
Syyskokous valitsee jälleen puheenjohtajan ja hallitukseen jäseniä
erovuoroisten tilalle. Uskoisin heidän ottavan mielellään vastaan
toiveitanne ja toteuttavan niitä mahdollisuuksien mukaan. Joten olkaa
edelleen aktiivisia.

tv. keke

Nurmijärven Ladun SYYSKOKOUS to 25.11.2010, klo 19
Terveyskeskuksen kokoushuone, Sairaalatie 2,
Nurmijärvi
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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Nurmijärven Latu Pro Valkjärven kirkkovenesoudussa
Pro Valkjärvi on yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa Valkjärven vedenlaatua ja edistää Valkjärven luonnonsuojelua ja maisemointia. Yhdistyksen päämääränä on myös parantaa ihmisten virkistysmahdollisuuksia
alueella.
Nurmijärven Latu piti kirkkovenesoutu harjoitukset perjantaina 14.5
Valkjärvellä. Saavuimme sinne kimppakyydein ja kokoonnuimme rannalla. Sää oli suosiollinen: aurinkoinen ja lämmin. Meitä oli saapunut 14 ja
kippari harjoittelemaan kirkkoveneen soutamista. Paikallaolijoista oli aiemmin 3 soutanut kirkkovenettä, loput olivat innokkaita kokeilijoita. Kippariksi olimme saaneet Marja Hemmilän. Tahtisoutajiksi valittiin kokeneimmat samankokoiset mieshenkilöt. Sen jälkeen valinta oli vapaa.
Yhteissoutua harjoiteltiin siten, että jokaisen soutajan piti soutaa tahtisoutajien tahdissa. Rannalta katsottuna se näyttää helpota ja kauniilta,
mutta vaatii hyvää rytmitajua. Välillä yhteissoutaminen sujui hyvin, toisinaan airot kolisivat toisiaan vasten. Varsinkin silloin, jos herpaantui
keskustelemaan vierustoverin kanssa ja katselemaan järvessä olevia lintuja kuten silkkiuikkua. Se toi haastetta pysyä tahtisoutajien vauhdissa
mukana. Harjoitusajaksi saimme 17 minuuttia.
Lauantaina 15.5. saavuimme paikalle sovittuun aikaan. Aurinkoinen ja
helteinen aamu - +18 C oli mittarissa! Pieni osa porukasta verrytteli
Kristiinan johdolla lihaksia lämpimiksi. Ennen soutua jokainen osallistuja
puki ylleen yhtenäisen asun: huomioliivin, jonka selässä lukee Nurmijärven Latu ja Marja Hemmilältä lainaan saadut virkatut, siniset Suomipipot! Sousimme alkuun lämmittelysoudun padolle, jossa Pro Valkjärven
jäsen, Päivi Linnoinen kertoi padon merkityksestä. Nurmijärven Latu
sousi ensimmäisenä oman osuutensa melko tuulettomassa ja kuumassa
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säässä. Kaikki osallistujat sousivat innokkaasti reipasta vauhtia. Kipparimme antoi meille selkeitä ja lyhyitä ohjeita. Joukkueemme yhteishenki
kasvoi matkan varrella, kun jokaisella oli päämääränä tehdä hyvä soutu.
Kilpailuaikamme oli 14.50! Harjoitussoutu oli tuonut tuntumaa kirkkovenesoutuun. Monien osallistujien mielipide soututapahtumasta oli positiivinen ja halukkuutta löytyi osallistua ensi vuoden tapahtumaan. Rannalla pidetyn yhteiskuvauksen jälkeen porukka jakaantui. Pieni osa porukasta ui rannalla vilvoitellakseen hikisen urakan jälkeen. Suurin osa
porukasta nautti Valkjärven koulun vanhempainyhdistyksen herkuista,
kierteli paikan päällä ja katseli rannalla muiden kirkkoveneiden soutua.
Hannun kimppakyytiläiset poistuivat alueelta Kuhakoskelle, jossa pidettiin loppuvenyttely lihasjännityksien poistamiseksi kosken pauhatessa
taustalla.
Kristiina Kälviäinen
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Avantouintikausi alkaa
Avantouintikausi alkaa taas. Kuviot ovat saman tyylisiä kuin edellisinä
talvina, mutta aina yritetään keksiä hieman uuttakin. Uimaan pääsee
edelleen saunalla tai ilman. Hyvinkään seurakunnan leirikeskukseen saunalle voi taas tulla sunnuntaisin ja keskiviikkoisin. Hanki itsellesi kausikortti tai sarjaliput (10kpl). Myös kylmäuintikausi Tiiranrannassa on jo
aloitettu syyskuussa. Siellä on talvella kunnan ylläpitämä avanto. Pukukopit ovat Ladun aktiivien siivoamia. Avainta Tiiranrannan koppiin saa
sopimalla asiasta Ladun yhdyshenkilö Maire Virkkin kanssa, 050 045 1199.

Hinnat Hyvinkään leirikeskuksen saunalla:
Kausilippu:35 euroa (syksy), 65 euroa (kevät)
Sarjalippu: (10 kpl):40 euroa
yksittäislippu: 6 € (jäsen), 7 € (ei jäsen)
Lapset: maksutta

AVANTOUINNIN TAPAHTUMAKALENTRI
LOKAKUU
Sunnuntaina 31.10.2010 alkaa avantouinti klo 15-19 Hyvinkään leirikeskuksessa Sääksissä.
MARRASKUU
Avantoinfo on sunnuntaina 21.11.2010 klo 16 Hyvinkään leirikeskuksessa. Kuutamouinti klo 15-19 Hyvinkään leirikeskuksessa.
JOULUKUU
Perjantaina 24.12.2010 vietetään jouluaattoa puuron merkeissä klo 7-10
Hyvinkään leirikeskuksessa.
TAMMIKUU
Keskiviikkona 19.1.2011 on kuutamouinti klo 17-20 Hyvinkään leirikeskuksessa.
Mahdollisesti on lauantaina 22.1.2011 retki Vaakkoihin. Lähtö aamupäivällä kimppakyydein. Paikalla ulkoillaan, saunotaan ja uidaan. Ilmoitetaan tarkka ajankohta myöhemmin.
Sunnuntaina 30.1.2011 on avantoinfo uusille lajin harrastajille tarvittaessa.
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HELMIKUU
Viikonloppuna 18-20.2.2011on avantouinnin SM-kilpailut Joensuussa.
Lähtö on kilpailuihin perjantaiaamuna. Kilpailun järjestäjät haluavat ilmoittautumiset jo 15.11.2010 mennessä.
MUUTA AVANTOASIAA
Avantouimarin mukana tullut vieras pääsee tutustumaan ilmaiseksi kylmän veden uintiin ja saunomaan. Hän kirjoittaa nimensä vieraskirjaan, jonne hän voi
kertoa kokemuksistaan ja tunnoistaan.
Lapsiuimareille ja -saunojille on ihan oma lasten vieraskirja, jonne he saavat
kirjoittaa nimensä ja piirtää.
Uusille lajin tutustujille annetaan kylmän veden uintiohjeita ja opastetaan,
kuinka ensikertalaisten kannattaa kokeilla kylmään veteen menoa.
Avantouintiin ja -saunomiseen kuuluu kuuma tai kylmä mehu. Tuo mukanasi
oma muki sitä varten. Jos se on sattunut unohtumaan kotiin, niin saunalta voi
ostaa itselleen kestomukin 0,50 € kpl.
Sunnuntaisin pidetään takkahuoneessa tulta makkarangrillausta varten. Saunalta voi ostaa grillimakkaraa 1 € kpl.

Avantouinnin SM-kisat
Nurmijärven Latu tekee retken
Avantouinnin SM - kisoihin Joensuuhun 18 – 20.2.2011
-

kilpailu uidaan 25 m matkalla
kastautuminen (kuutit)
viestijoukkue kootaan TERVETULOA!
huoltojoukkoja tarvitaan, kannustajia kaivataan!

Tervetuloa joukolla mukaan, ilmoittautumiset toivotaan (jos pystyy jo
päättämään)kilpa- ja kuuttisarjoihin Sääksin avantosaunalle 10 pv
marraskuuta. Yhdistys maksaa osanottomaksun kilpa 20€ ja kuutti 10€.
Matka ja majoitus maksaa noin 80 -100€.
Terttu Pietilänaho 050 - 320 2506terttu.pietilanaho@gmail.com
Säännöt ja sarjat www.avanto2011.fi käy tutustumassa.
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Jouluaaton sauna
Nautitaan yhdessä ihanasta jouluaattoaamun rauhasta,
miellyttävästä seurasta ja joulupuurosta.
Kiireettömän tunnelman luovat nokipannukahvit nuotiolla,
tuikkujen loiste ja makkaranpaisto sitä haluaville.
Koko nautinnon viimeistelee ihanat löylyt ja
uinti rakovalkean valossa.
Tästä se joulu alkaa!
Rauhaisaa joulua 2010 ja Onnekasta Uutta Vuotta 2011!
T. Avantojaoston väki

Avanto odottaa taas kävijöitä, kunhan vain talvi tulee, mutta sauna on
lämmin ja uimaan pääsee jo 31.10.2010 alkaen.

Avantouintijaosto toivottaa kaikki tervetulleeksi!
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Tapahtumakalenteri syksystä 2010 kevääseen 2011:
Lokakuu
31.10.

Avantouintisauna alkaa! Hyvinkään seurakunnan leirikeskuksen
sauna, Sääksjärventie 146, Rajamäki (Sääksjärven uimarannan
tienristeyksestä noin 1,5 km).
Saunomista joka sunnuntai ja keskiviikko.
Vuorot:

sunnuntai: klo 15-19
keskiviikko: klo 17-20

Sauvakävelyt saunalta aina avantouintisunnuntaisin, klo 14-16.

Marraskuu

6.11. klo 7.30 (la)
Hallimelonnat alkavat. Tänä vuonna melotaan hallissa lauantaisin
aamuvarhain klo 7.30 – 9.00. Melotaan joka toinen viikonloppu,
parillisina viikkoina. Muutamana lauantaina jaksaa kyllä herätä
halliin, kun pääsee kehittämään melontataitoja lämpimissä halliolosuhteissa. Kokoontuminen hallille klo 7.15 alkaen. Tietoja Anskulta, puh. 405357092.

14.11. (su)
Isänpäivä-vaellus/ tutustuminen 7-veljeksen reittiin NurmijärviRajamäki. Kokoontuminen Rajamäen uimahallille klo 9, josta
kimppakyydeillä Nurmijärvelle. Lähtö Väinöläntieltä, matonpesupaikalta, klo 9.30, johon voi myös tulla. Matka noin 15 km.
Mukaan päiväretken eväät ja vaelluskengät tai saappaat jalkaan. Kesto noin 4 tuntia. Vetäjä Hannu, puh. 0408220694.
Huom! Tänään ei avantouintisaunalla sauvakävelyä!
20.11. (la)
Eeva-Liisan järjestämänä kuutamokävely tai lumikenkäily klo
18
21.11.2010 (su)
Klo 16 Avantoinfo ja klo 15-19 kuutamouinti on sunnuntaina
Hyvinkään leirikeskuksessa. infossa tietoa talven ohjelmasta ja
opastusta avantouinnin aloittelijoille.
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25.11.2010 (to) klo 19
Ladun syyskokous, terveyskeskuksen kokoushuone, Sairaalatie
2, Nurmijärvi. Tervetuloa päättämään ensivuoden toiminnasta
ja valitsemaan uudet toimihenkilöt.

Joulukuu
6.12. klo 10 (ma)
Itsenäisyyspäivän melonta, jos jäät eivät ole ”yllättäneet”.
24.12. klo 7-10
Jouluaatto aloitetaan perinteisesti uiden ja saunoen puuron
merkeissä Hyvinkään srk:n leirikeskuksessa.

Tammikuu 2011
2.1.2011
Avantouinnin kevätkausi alkaa, uudet kevään kausikortit nyt
viimeistään hankintaan. Sunnuntain sauvakävely/ lumikenkäilyt/
hiihdot jatkuu klo 14. Noin kaksi tuntia ohjatusti.
15.1.2011
Hallimelonnan kevätkausi alkaa. Jatketaan melontaan edelleen
joka toinen viikko, parillisina viikkoina. Kausi jatkuu maalishuhtikuun vaihteeseen.
19.1.2011
Kuutamouinti klo 17-20 Hyvinkään leirikeskuksessa. Myös kuutamohiihto samana iltana, klo 18 alkaen.
22.1.2011
Retki Vaakkoihin (alustavasti). Paikalla ulkoillaan, saunotaan ja uidaan. Ilmoitetaan tarkka ajankohta myöhemmin.

23.1. klo 10
Umpihankihiihto. Matka noin 10-15 km. Reitti valitaan lumiolosuhteiden mukaan. Hiihdetään omaa latua, mutta uria voidaan
hyödyntää. Vetäjä Hannu. Tiedustelu, puh. 040.8220694.
30.1.2011 avantoinfo Hyvinkään srk:n leirikeskuksen saunalla, klo 16.
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Helmi- maaliskuu
15.2.2011 klo 19
Retkeilyilta Nurmijärvellä (terveyskeskus kokoushuone)
18.-20.2.2011
Avantouinnin SM-kisat, Joensuu
Hiihtoretki tai kaksi (päivämäärät vielä avoinna)

Huhtikuu
Avantouinti saunalla päättyy
Melontakausi alkaa

Tässä myös tietoa jo kevään ja alkukesän tapahtumista
14.-15.5.
Erämelonnan SM Helsingissä. Järjestäjä Avokanoottiyhdistys.
14.5.
Valkjärven Soututapahtuma, Pro Valkjärvi
23.5.-26.5.
Nurmijärven Ladun melontakurssi 1, Sääksissä.
28.5. klo 9 alkaen
Roskaretki Sääksissä.
11. -17.6.
27. Suomi Meloo - kanoottiviesti melotaan Turusta Espooseen.
4. – 7.7. Nurmijärven Ladun melontakurssi 2, Sääksissä.
Valtakunnallisia tapahtumia mm.
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Umpihankihiihdon MM-kisat ja Lumikenkävaelluksen SM-kisat 1113.2.2011 Pudasjärvellä. Lähteekö Nurmijärven Ladun nimissä tänä talvena joukkue(-eet)? Lisätietoja: http://www.umpihankihiihto.pudasjarvi.fi
Lumikenkäilyn SM-kisat 11.-13.2. Oittaa, Suomen Latu/ Suomen Lumikenkäilijät
Ystävänpäivän perheen talvirieha 14.2.
Avantouinnin SM –kisat, Joensuu 18.-20.2.
Jäänveiston SM-kilpailut, Joensuu 18.-20.2.
Valtakunnallinen laturetki, Valkeala 11.-13.3.
Lumenveiston SM-kilpailut, Posio, päivämäärä avoinna
Erämelonnan SM-kilpailut, Helsinki 13.-15.5.
Sauvakävelyratsia 14.5.
Leiripäivät, Vantaa 1.-3.7.

-

Erävaelluksen SM-kilpailut, Hämeen järviylänkö, elo-syyskuu
Talviuintikauden avajaiset 15.10.

Latuyhdistykset järjestävät retkiä koko vuoden lähes joka viikko.
Kannattaa siis seurata paikallisyhdistysten sivustoja, linkit Suomen Ladusta.
Mm. Hyvinkään ladulla monta hiihtotapahtumaa talven aikana.
Retkeilyaiheisia sivustoja löytyy myös Metsähallituksen www.luontoon.fi sivustolta.

Erämelontakisat - leppoisaa kisailua
Nurmijärven Ladun melojat ovat osallistuneet aina silloin tällöin erämelonnan SM-kisoihin. Nyt viime vuosina kisoissa on ollut säännöllinen
osanotto. Pääasiassa olemme olleet mukana kisan retkisarjassa. Viime
vuosina kisoja on pidetty mm. Mikkelissä, Repovedellä, Lohjalla ja Hausjärvellä.
Viime kevään kisat käytiin Mommilajärven maisemissa Hausjärvellä.
Vaikka järvi on pieni, saatiin järvelle ja järven ylä- sekä alapuolisiin jokiin
luotua riittävän pitkä ja laadukas kisailureitti. Osansa oli kokeneilla kilpailun järjestäjillä, sillä kilpailun johtajana toimi Leo Marttila ja ratamestarina Reino Ruotsalainen. Edellä mainittu on monessa touhussa mukana ollut Teurojoen Ladun puheenjohtaja ja jälkimmäinen monet eräkisat käynyt ja radat suunnitellut kisakonkari.
Tehtävät olivatkin erittäin hyviä ja mielenkiintoisia. Erämelontakisoissa on
melontataitojen lisäksi erilaisia erätaitoihin-, ensiapuun-, luonnon tuntemukseen, kädentaitoihin ja paikallisuuteen liittyviä tehtäviä. Kisat ovat
useimmin, ainakin retkisarjassa sen verran kiireettömiä, että yön voi
nukkua rauhassa, eikä koko yö mene iltatehtävän tekoon. Tänä vuonnakin aikaa tuntui olevan mukavasti. Yhdeksi tehtäväksi annettu kalastus
tuntui jopa antavan kiireettömyyttä lisää, - saatiinhan kellua ruohikon
reunassa ihan rauhassa kalassa. No, illalla piti sitten hieman kiirettä rannassa, että saatiin rautalangasta väännettyä halsteri ja halstrattua kalat.
Nurmijärven Latu myös menestyi tämän vuoden kisoissa, sillä puheenjohtajamme Keke oli parinsa kanssa retkisarjan kolmas ja Ansku ja Hannu
samassa sarjassa viides. Ensi vuonna kisaillaan Helsingissä Avokanoottiyhdistyksen järjestämissä kisoissa. Eräkisailua Stadissa, - voi tulla mielenkiintoiset kisat. Kisoja kyllä kannattaa käydä kokeilemassa, jos on
kiinnostunut melomisesta ja tykkää koittaa tietojaan ja taitojaan.
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Pyöräretkellä Pohjois-Karjalassa
Polkupyörällä retkeily on nivelystävällisempää kuin patikointi, siispä
pyöräilemään.
Muutama vuosi sitten lähdimme vaimoni kanssa pyöräretkelle ilman
suunnitelmaa. Päädyimme Kilpisjärvelle. Tänä kesänä oli selkeä suunnitelma:
Pyöräillen Helsinkiin sieltä junalla Joensuuhun. Ja Joensuusta pyöräillen
lähtöpisteeseen Ilomantsin Möhköön.
Möhkö oli paikan nimenä vetoava ja sen lähellä sijaitsi Petkeljärven
kansallispuisto, jossa piti käydä yöpymisen lisäksi tietysti melomassa.
Avokanootin vuokraaminen oli edullista 4€ / tunti. Tyynyliinan yövuokra 7€,
mutta niillä ei voi korvata toisiaan. Matka jatkui mukavissa vaaramaisemissa ja
helteessä, veden kulutus oli todella runsasta. Seurailimme pyöräilykartan
suosittelemia reittejä kohteena Eno ja Joensuu. Usein reitti poikkesi
hiekkatielle. Asvaltin puutteesta huolimatta niitä oli mukava ajella.
Autoliikennettä ei ollut ja kumppanin puheesta sai ajonkin aikana selvää.
Eräällä tiellä oli vain mäkiosuudet juuri lanattu, joten ylämäessä pyörä suti ja
alamäkeen ei uskaltanut laskettaa täysillä. Eräällä, kuuden kilometrin pätkällä ei
suositeltu ajoneuvoilla läpiajoa. Me ajoimme! Koko matka oli sepelöityä
puolivalmista tietä, onneksi renkaat kestivät terävän sepelin. Pielisen varrella
reitti kulki metsäautotietä, välillä luulimme olevamme poissa reitiltä kun
jouduimme ajelemaan puomitetulle osuudelle. Joensuusta ajelimme
Outokumpuun ja sieltä Tuusniemelle. Kävin turisti infosta kyselemässä missä
dir. kanttori Piiparinen asustaa. Moni muukin oli kuulemma häntä kysellyt ja
iloinen matkailuopas kertoi Piiparisen asuvan Kuusniemellä. No saimme
kuitenkin tiedon ja reittiohjeet paikalliseen maatilamajoitus kohteeseen.
Seuraava kohde oli Kuopio ja hirveä vastatuuli. Matkalla vastaamme tuli
kilpapyöräilijä retkeilyvarusteineen, hän kertoi kelin olevan itselleen suotuisan,
keskinopeutensa 37 km. Meidän keskinopeutemme oli vain 11 km tunnissa.
Häneltä saimme myös hyviä ohjeita mistä kannattaa poiketa vilkasliikenteiseltä
tieltä sivuun. Vastatuulen uuvuttamina jäimme Siilinjärvelle yöksi ja toiseksikin.
Seuraavana Kuopio, Viitasaari, Kyyjärvi ja Lapua. Lapualla ajoimme
rautatieasemalle katsomaan junien aikatauluja. Oulusta oli Helsingin juna
tulossa ja pysähtyisi Lapualla tunnin päästä. Kyseessä oli Intercity juna, johon
polkupyöräpaikat on lunastettava etukäteen. Asemalla ei ollut lipunmyyntiä.
Kävimme kahvilla ja palasimme asemalle. Löysimme kyltin, jossa oli
puhelinnumero mistä saisi lisätietoa VR:n ratatöistä. Vastaisikohan ihminen vai
automaatti? Ihminen vastasi ja erittäin ystävällisesti hän sai varattua
polkupyörillemme paikat. Valitellen hän ilmoitti, että meille ei saisi kun
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ikkunapaikat vastakkaisilta istuimilta. Meinasin kirota niin innostunut olin
saamastamme palvelusta. ”Otamme ne” sain kuitenkin heti kiljaistua. ”Liput
voitte lunastaa asemalla olevasta automaatista” ystävällinen ääni kertoi.
Valittelin etten oikein ole tottunut noihin automaatteihin. ”No ei se mitään,
muistaakseni siinä lähellä on ärkkäri, ota tämä varausnumero niin ehdit sillä
käydä lunastamassa lippunne.” Vauhdilla polkaisimme kioskille ja ostin samalla
muutaman postikortin jotka hätäisesti ehdimme kirjoittaa ja laittaa aseman
postilaatikkoon ennen junan saapumista. Helsingistä oli hieno polkea kesän
kuumimmassa iltayössä kotiin. Keimolassa työmatkalla oleva pyöräilijä oli
matkalla kotiinsa Vihtiin jutellen hetken kanssamme. Kyllästyi sitten
vauhtiimme ja polkaisi näkymättömiin.
Mitä jäi mieleen 11 päivästä ja 830 kilometristä. Käyttämättömät vararenkaat.
Kilpisjärven reissulla meni seitsemän. Paljon hienoja tuoksuja sekä kauniita
maisemia. Havainto, että teiden varsilla on paljon muistomerkkejä. Teltan voisi
jättää pois, koska edullisia maatilamajoituksia löytyy 30€ yö sisältäen suihkun,
aamiaiset ja vuodevaatteet. Tosin niiden tiedot netissä ja kartoissa eivät
välttämättä ole ajan tasalla. Pikkukylissä pyöräilijä saa todella ystävällistä
palvelua ja neuvoja kun uskaltaa vain kysäistä. Vilkkaasti liikennöidyillä
pääteillä ei välttämättä ole pyöräilijälle riittävää piennarta. Lepopäivä kannattaa
pitää ja tutustua paikallisiin kohteisiin, vaikkapa pyöräillen.
Pirjo & keke

Tauolla Möhkössä, Ilomantsissa.
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Suomi Meloi 2010 Lammilta Poriin
Nurmijärven Ladun porukka oli taas kasvanut niin isoksi, että Suomi
Meloo - kanoottiviestiin piti ilmoittaa kaksi joukkuetta, jotta kaikille riitti
tarpeeksi melontaosuuksia. Mukana oli viikon aikana 15 melojaa, joten
lähes koko ajan liikuttiin kahdella kaksikolla vesillä. Mukavaa oli taas tällä
kertaa, että mukana oli ensikertalaisia, kun Päivi, Saga, Kristiina ja Sirpa
läksivät mukaan. Aina on ilo olla reissussa, kun vanha kunnon porukka
hieman uudistuu. Mukaan oli siis ”naitettu” hieman vanhaa, lainattua ja
sinistä (ja aika palon punaistakin kuvista päätellen (löytyy kotisivulta)
:D).
Matkaa taitettiin myös ihan uusilla vesillä, varsinkin alkumatkasta, kun
tultiin Lammilta Hämeenkosken kautta Puujoelle ja edettiin, mm.
kuuluisan Mommilanjärven soutustadionin kautta kohti Ryttylää, Turenkia
ja Hämeenlinnaa. Hämeenlinnassa päästinkin jo tutummille vesille
Vanajaveden aalloille. Matkalla tehtiin kyllä erikoisia koukkauksia, mutta
loppujen lopuksi päästiin Nokialle, josta aloitettiin matka Kokemäenjokea
kohti Poria.
Loppumatkalla ehdittiin käymään Siurossa hieman melontakupassa
ostoksilla (Eräkettu), sekä Ellivuoren ja Vammalan vaihtopaikan jälkeen
päätettiin pitää kunnon tauko, kun vielä kaksikosta peräsin hajosin
vaihtohässäkässä. Suuntasimmekin tästä sisuuntuneena Soilen
kotipaikalle Karkkuun, jossa meitä odotti Soilen velimiehen kokemuksella
lämmittämä kertalämmitteinen pihasauna makoisine löylyineen ja
raikkain pulahduksin, sillä järveen oli lyhyt juoksumatka.
Viimeinen päivä melottiin leveää Kokemäen jokea Poriin, mutta saatiin
myös kokea parhaimmat kosket. Vaikka joukkueen Kipparilta löytyykin
Suomi Meloo kokemusta 17 vuoden ajalta ja melontavuosia on
plakkarissa lähemmäs kolmekymmentä, onnistui tämä sankari uittamaan
itsensä, ei koskessa, vaan rantautuessa voimalaitoksen ohituksessa,
ennen kanto-/ raahausosuutta. ”No, kun oli liukkaat kivet”, kuuluu
selitys. Paikalle sattui tietysti pahimmat vääräleuat näkemään tilanteen,
joten asiasta saikin Kipparimme aikansa ”palautetta”.
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Matkalla saatiin hieman sadetta, tuulta ja aurinkoa, ja ehkä aavistus
helteen hellintääkin, - vai muistanko ihan oikein. No, ehkä ne palautuu
mieleen kun talvikuukausina miettii tulevaa Suomi Meloo – viestiä, joka
melotaan kesällä 2011 Turusta Espooseen, eli tarjolla on varsin
merellinen Suomi Meloo reissu. Eiköhän Nurmijärven Latu ole jälleen
mukana, sillä olemmehan olleet mukana viestin 26-vuotisen historian
aikana noin 20 viestissä, joista viimeiset 15 vuotta peräkkäin. Tapahtuma
on ehdottomasti jokaisella melojalle kokemisen arvoinen, joten ei muuta
kun ensi kesää odottamaan.
Hannu

Viesti on saapunut Poriin, kajakit hiekalla Kirjurinluodolla. Nurmijärven
Ladun ja muidenkin melojien urakka on loppujuhlia ja kotimatkaa vaille
valmis.
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Kaikki retkeilemään
Nurmijärven Latu retkeilee ja ulkoilee melonnan ohella maalla ja lumella. Syksyllä
liikutaan paljon sauvakävellen ja muutenkin patikoiden. Talvella toivottavasti päästään lumelle ainakin hiihtämään ja lumikenkeilemään. Nurmijärven Ladulla on myös
kahdet retkiluistimet, joilla voi lähteä kokeilemaan luistelua, kunhan vain sitä jäätäkin
saadaan talven mittaan.
Järjestettyjä tapahtumia tulee olemaan ainakin avantosaunan yhteydessä järjestetyt
sauvakävelyt sunnuntaisin, jotka muuttuvat talven tullen lumikenkäilyksi. Niistä löytyy
tietoa tapahtumakalenterista tästä tiedotteesta, sekä kotisivuilta. Lisäksi järjestämme
ainakin yhden kävelytapahtuman, jolloin tutustumme Seitsemän veljeksen reittiin
Nurmijärveltä Rajamäelle. Päivä on Isänpäivä 14.11.2010, mutta eiköhän vielä ulkoilun jälkeen ehdi vaikka Isänpäivä lounaalle. Myös torstaisin liikutaan sauvakävellen,
silloin Parkkimäen kuntoradalla, Nurmijärvellä. Nämä kävelyt aloitetaan marraskuun
alussa iltaisin klo 18 aikaan. Kävellään hiihtokauden alkuun saakka.
Myöhemmin talven kehittyessä mukaan tulee myös Airin vetämät pidemmät lumikenkäilyt (joista ei vielä tässä tiedotteessa ole päivämääriä), sekä ainakin yksi kuutamohiihto. Yritämme saada aikaiseksi myös retkeilynillan helmikuulle ja sinne kenties jotain kiinnostavaa kuultavaa. Talven aikana osallistumme joihinkin hiihto- ja lumikenkäilytapahtumiin.
Ehkä saamme tehtyä yhteisen retken hieman kauemmaksikin, esimerkiksi johonkin
laturetkitapahtumaan. Viime vuonna osallistuimme Hollolassa pidettyyn valtakunnalliseen laturetkeen Pauli Sarivaaran johdolla. Myös omaa joukkuetta voisi ajatella
useampaankin tapahtumaan. Jäsenistöä on käynyt kokeilemassa mm. Umpihankihiihtoa ja muuta mukavaa. Olisi kiva nähdä Nurmijärven Latu omalla joukkueella
mukana tämän tyyppisissä tapahtumissa.

Retkitapahtumista, kuten muistakin löydät tietoa Ladun kotisivulta:
www.suomenlatu.org/nurmijarvenlatu
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Retkeily kaipaa toimijoita
Retkeilytoimintamme kaipaa uusia tuulia ja tekijöitä. Pienikin asia tekee hyvää. Jos
sinulla on ideoita tai retkiehdotuksi, tee ehdotus tai vie meidät sinne. Jos haluat osallistua johonkin tapahtumaan, saatat löytää tarvittavat kaverit meiltä. Ehdotuksia ja
vinkkejä voi lähettää vaikka kotisivujen kautta olevalla palaute-lomakkeella. Sillä voi
toki ottaa yhteyttä ihan mistä muusta tahansa Latu-asiasta. Syksy on uusien suunnitelmien aikaa, joten tässä hieman pohdittavaa, olisiko sinusta retkenvetäjäksi! Lisätietoja saat vaikkapa Soilelta, joka toimii tällä hetkellä retkeilyvastaavana, kun Pauli
joutui siitä siviilikiireiden vuoksi luopumaan. Myös puheenjohtaja ottaa avoimesti
kaikki ehdotukset vastaan, kuten pääkirjoituksesta voi lukea. Tervetuloa tosissaan
mukaan!

Talvella latulaiset retkeilevät mm. lumikenkäillen. Tässä kevättalvella 2009 Oittaan
maastoissa Lumikenkäilyn SM-kisojen aikaan.
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Suomen Ladun jäsenedut
Nurmijärven Ladun jäsenenä saat kaikki Suomen Ladun jäsenen edut ja sen lisäksi myös Nurmijärven
ladun omat jäsenedut, esim. avantouintisaunalla kausikortit ja sarjaliput, alennuksia melontakursseilla, osallistumismaksut moniin tapahtumiin ja mahdollisuuden vuokrata edullisesti retkeilyvälineitä:
LATU & POLKU Retkeilyn, ulkoilun ja kuntoliikunnan erikoisjulkaisu Latu & Polku -lehti, kuusi numeroa vuodessa.
SUOMEN LATU KIILOPÄÄ Alennuksia Suomen Latu Kiilopäällä, katso kauden tarjoukset täältä. Alennuksia ulkoilu- ja
toimintakeskuksista Harjuntuvassa, Akumajalla, Helsingin Paloheinässä, Espoon Oittaalla, Tampereen Kaupissa ja Imatran Karhumäessä.
SUOMEN LATU OITTAA Alennuksia Suomen Ladun jäsenille, www.suomenlatu.fi/oittaa
SUOMEN LADUN HIIHTOPALVELUT Alennuksia Helsingin Paloheinässä, Tampereen Kaupissa ja Imatran Karhumäessä, www.suomenlatu.fi/hiihtopalvelut
VUOKRAMÖKIT Akumaja, Harjuntupa ja Satuniemi. Alennuksia jäsenille, www.suomenlatu.fi/vuokramokit
YLLÄSKARTANO Alennuksia Suomen Ladun jäsenille, www.suomenlatu.fi/yllaskartano
JÄRJESTÖTOIMINTA Alennuksia Suomen Ladun koulutustilaisuuksista, kursseista, vaellusmatkoista ja tapahtumista.
Suomen Ladun jäsenenä saat myös oman yhdistyksesi tiedotteet ja palvelut.
OP-POHJOLA Tapaturmavakuutuksen (alle 75v.) Suomen Ladun ja jäsenyhdistysten tapahtumissa.
PARTIOAITTA Saat Suomen Ladun jäsenkortilla 10% alennuksen normaalihintaisista tuotteista Partioaitan myymälöistä,
www.partioaitta.fi
KARTTAKESKUS Suomen Ladun jäsenet saavat 10-15 % alennuksen Karttakeskuksen karttatuotteista.
RETKIAITTA Suomen Ladun jäsenet saavat 5-15 % alennuksen kaikista Retkiaitan normaalihintaisista tuotteista.
SATELIITTIPUHELIN Savantum tarjoaa Suomen Ladun jäsenistölle 10% alennuksen sateliittipuhelinten vuokraan ja 15%
alennuksen Spot sateliittiviestinten vuokraan, www.savantum.com
LIIKUNTAPÄIVÄKIRJA Maksuton liikuntasuorituspäiväkirja Suomen Ladun jäsenille osoitteessa www.liikuntapaivakirja.fi.
TALLINK SILJA OY Tallink Silja ja Club One tarjoavat Suomen Ladun jäsenille mahdollisuuden liittyä Club One jäseneksi veloituksetta. Pääset liittymään suoraan ohjelman keskimmäiselle, Silver-tasolle.
OLYMPIA KAUKOMATKATOIMISTO Suomen Ladun jäsenet saavat 30 € alennuksen OLYMPIA Kaukomatkatoimiston
esitematkoista (ei koske Kaukoretket-matkoja). Edun saa ilmoittamalla jäsennumeronsa varauksen yhteydessä.
KILPISJÄRVEN RETKEILYKESKUS 10 % alennus majoituksesta.
PYHÄTUNTURI Suomen Latu ry:n jäsenkortilla saat 10 % alennuksen Pyhätunturi Oy:n normaalihintaisesta majoituksesta
HOTELLI JERIS Suomen Ladun jäsenille 5 % alennus hotellimajoituksesta ja 2 € alennus/hlö/kerta rantasaunan käytöstä.
DETRIA Suomen Latu ry:n jäsenkortilla saat 20 % alennuksen Detria Oy:n nettikaupan tuoteohjehinnoista. Tilauksen
yhteydessä annat jäsennumerosi. www.detria.fi
HERTZ AUTOVUOKRAAMO jopa 15 % alennus Hertzin vapaa-ajan hinnoita. Suomen Ladun varauskoodin CDP 707314
AUTOLIITTO RY Suomen Ladun jäsenille Autoliiton logolla varustettu kansainvälinen leirintäkortti hintaan 10 euroa (1 v).
STF JA DNT Svenska Turistföreningen ja Den Norske Turistförening: yöpymiset tuvissa jäsenhintaan.
SRM Alennus 2,5 €/hlö/vrk SRM:n hostelleissa sekä oikeus lunastaa henkilökohtainen hostellikortti SRM:n toimistosta
jäsenhintaan 12 €, www.hostellit.fi
FENNO OPTIIKKA Optikkoliikeketjun myymälöistä: Normaalihintaiset silmälasit -20% (kehykset ja linssit)
WELHONPESÄ OY Normaalihintaisista tuotteista 10% alennus Suomen Ladun jäsenille, www.welhonpesä.fi
TREKKI 5-15 % alennus verkkokaupan tuotteista, www.trekki.fi
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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
Vuokrausta hoitaa Airi Harjula, puh. 050-341 3070

Eräsukset, 2 kpl
Karhun eräsukset, leveys 70 mm ja pituudet 210 cm ja 225 cm. Siteenä kannantakaissiteet. Sukset sopivat umpihankeen ja vaellussuksiksi Lappiin (paksulle 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. tukevaan 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 fjelpulken). Vuokraus: Hannu Malinen, puh. 0408220694.

Kanoottien vuokraus:
Nurmijärven Ladulla on noin 20 erilaista kanoottia käytössään. Kanoottien vuokraamisessa 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 lasikuiturakenteisia).
Kanoottien vuokrahinnat seuraavassa taulukossa
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Kajakit/
kanootit
Yksikkö
Kaksikko
Kanootti

jäsen
(vrk)

ei jäsen
(vrk)

jäsen
(vkl)

ei jäsen
(vkl)

jäsen
(vk)

ei jäsen
(vk)

12
20

15
25

25
30

30
40

50
60

60
70

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, retkiruokakuivureita. Niitä voit kysellä esim. sihteeri Eeva-Liisa Lembergiltä, puh. 050
5290704 tai Terttu Pietilänaholta, puh. 050 3202506 .

Kalustoa tarvitaan monenlaita. Soppatykkiä tarvittiin joulusaunalla, sellaista ei tosin
löydy Ladulta vuokralle, mutta paljon muuta.
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Nurmijärven Latu ry

Talvi tulee ja toivottavasti lunta. Hyvää loppuvuotta ja talvea kaikille!
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