
Nurmijärven Latu sukelsi talveen  
– kansanedustajien sukset keräsivät katseita
Ulkoilijat virkistäytyivät viikonvaihteessa veteraanimajalla Nurmijärven Ladun nuotiolla. Päivän aikana liik-
keellä oli noin 180 ulkoilun, hiihdon ja hiihdon historian ystävää. Timo Pasanen
Matti Vanhasen ja Outi Mäkelän sukset keräsivät katseita Sääksin veteraanimajalla.
Suomen Latu juhlii Suomen satavuotista taivalta neljän eri ”Luonnon päivän” tapahtuman kera. Niistä ensim-
mäinen ”sukella talveen” järjestettiin Sääksin veteraanimajalla viikonloppuna.

Paikalle kerääntyi noin 180 retkeilyn, ulkoilun, hiihdon ja hiihdon historian ystävää. Suosiota keräsi Suomi 
ladulla 100 vuotta -näyttely, jossa oli suksia ja hiihtoon liittyvää materiaalia eri vuosikymmeniltä.

Sukella talveen -teemaan kuului myös ”maailman suurin hiihtokoulu”. Nurmijärven Ladun Keijo West ja Outi 
Narinen vetivät hiihtoporukan Kiljavan opistolta Sääksin veteraanimajalle. Suomen Lumikenkäilijät ja Kiljavan 
opiston erä- ja luonto-opaskurssilaiset olivat järjestäneet opistolle liikunnallisia aktiviteetteja lauantaipäivän 
ajaksi.

Sääksin veteraanimaja houkutteli paikalle ihmisiä monenlaisilla kulkupeleillä. Nurmijärven Ladun talkoolai-
set pitivät nokipannua nuotiotulilla kuumana ja tarjoilivat makkaraa ja mehua ulkoilijoille. Myös veteraanima-
jan puusauna lämpeni ja avanto oli auki.

Veteraanimajalle oli kerätty kattava näyttely teemalla ”Suomi ladulla 100 vuotta”. Esillä oli 50 paria suksia 
eri vuosikymmeniltä, vanhimmat 1920–1930-luvulta. Nurmijärven museo oli antanut lainaksi Matti Harjun ja 
Anton Pääläisen kokopuisia suksia, suksiaihioita ja suksentekovälineitä. Majalla pyöri nonstoppina videoteos 
Matti Parosesta, joka oli kuuluisa suksientekijä ja SM-hiihtäjä Nurmijärveltä.

Vuoden 1952 lumipuku saatiin näytille Nurmijärven reserviläisiltä. Kiinnostusta herättivät myös erakko Ak-
sun puiset sukset.

Vierailla oli mahdollisuus tuoda näyttelyyn omia aarteitaan. Röykästä saapuivatkin erään vieraan mukana 
aidot puiset mäkisukset. Ne olivat Anton Pääläisen tekemät ja niillä oli kuulemma joskus hypätty 36 metriä 
paikallisesta hyppyrimäestä.

Nähtävänä olivat myös presidentti Tarja Halosen sukset. Hän hiihti varsinkin virka-aikanaan mielellään 
Seurasaarta ympäri. Yhtään vähemmälle huomiolle eivät jääneet ex-pääministerin ja nykyisen kansanedustajan 
Matti Vanhasen sukset. Esillä olivat myös monipuolisen luonnossaliikkujan Outi Mäkelän sukset.

Kunnanjohtaja Kimmo Behmin ansiokkaita Finlandia hiihdon ja Kalevankierroksen kunniakirjoja oli nähtä-
villä suuri mapillinen. Behm kohtasi näyttelyssä toisen pitkän matkan hiihtäjän Magnus Rögårdin hiihtotari-
noiden merkeissä. Nähtävänä oli Rögårdin mitaleita paikallistapahtumista ja hän tarinoi näyttelyvieraille Kiven 
hiihdosta ja Seitsemän veljeksen vaellusreiteistä. Hiihdon uusinta tekniikkaa oli esillä Harri Kirvesniemen 
johtamalta Kiteen suksitehtaalta.

Luonnon päivät
Mukavalle yhdessä vietetylle talvipäivälle Luonnon päivän merkeissä tulee keväällä jatkoa,  
kun 20.5. hullaannutaan yhdessä keväästä. Tarkempaa tietoa asiasta tulee Nurmijärven Ladun nettisivuille 
(www.nurmijarvenlatu.fi) ja facebook-ilmoituksiin.

Kolmatta Suomen Ladun Luonnon päivää vietetään valtakunnallisesti 17.6. teemalla Rakastu kesäyöhön.
Tapahtumasarjan viimeinen tapahtuma on 26.8. vietettävä Suomen luonnon päivä.  

Sitä juhlistetaan sata päivää ennen satavuotiaan Suomen itsenäisyyspäivää.
Lisätiedot: www.luonnonpaivat.fi
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