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YLEISTÄ 

Nurmijärven Latu ja Polku ry:n toiminnan muodostaa virkistys-, luonto- ja kuntoliikunta. Nurmijärven Ladun 

sääntöjä päätettiin muuttaa vuoden 2019 aikana Suomen Ladun ohjeistaman mallin pohjalta ja samalla 

päätettiin tehdä nimenmuutos. Sääntö- ja nimenmuutos toteutettiin lähes koko vuoden kestäneenä 

prosessina. Yhdistyksen syyskokous vahvisti uudet, nykyaikaa vastaavat säännöt ja nimen paremmin 

toimintaa vastaavaksi Nurmijärven Latu ja Polku ry:ksi.  

 

Yhdistyksen toiminnan pääalueita ovat maastopyöräily, melonta, perheliikunta, polkujuoksu, retkeily ja 

talviuinti. Yhdistyksellä oli talvikauden 2019, edellisen vuoden tapaan, tukikohtana Veteraanimaja Sääksin 

rannalla, joka oli vuokralla Nurmijärven kunnalta. Yhdistys seuraa eri toimintamuotojen kehitystä ja ottaa 

tarvittaessa kantaa alueen virkistys- luonto- ja kuntoliikuntaa edistäviin hankkeisiin. Yhdistyksen jäsenmäärä 

kasvoi n. 100 jäsenellä vuoden 2019 aikana ja vuoden lopussa jäseniä oli 1481. 

 

HALLINTO JA TALOUS 

Nurmijärven Ladun hallitus huolehtii toiminnan organisoinnista. Puheenjohtajana toimi 2019 Timo Pasanen, 

varapuheenjohtajana Keijo West ja sihteerinä Sanna Puhakka. Muut jäsenet olivat toimintavuonna: Pirkko 

Aittamaa, Hannu Kurppa, Marja Louhivaara, Eero Lounela, Susanna Sihvo ja varajäsenet: Hannu Malinen sekä 

Pia Hytönen. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa. Lisäksi yhdistyksellä oli 2019 kaksi 

varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokous. Hallituksen lisäksi yhdistyksellä on maastopyöräily-, melonta-, 

Perheliikunta-, polkujuoksu-, retkeily- ja talviuintijaostot. Perheliikuntajaosto perustettiin vuoden 2019 

loppupuolella, koska perheliikuntaa kysyttiin yhdistykseltä ja se sai toimintaan mukaan innostuneita 

toimijoita jaoston toimintaa rakentamaan. Jaostojen toimintaa organisoi nimetty vetäjä ja ne kokoontuvat 

tarvittaessa.  

Turvallisuusasioita koordinoi erikseen nimetty turvallisuusvastaava. Turvallisuuskoulutusta annetaan uusille 

hallituksen jäsenille ja jaostojen vetäjille. Turvallisuuteen liittyvän tiedon avulla varmistetaan toiminnan 

turvallisuus ja autetaan aktiiveja talkoolaisia toimimaan turvallisuusnäkökohdat huomioiden. 

Yhdistyksen tulot muodostuivat 2019 jäsenmaksuista, avustuksista, erilaisista kurssi- tai 

osallistumismaksuista ja kaluston vuokrista. 

Menot syntyivät vuokrista, osallistumismaksuista, kalustohankinnoista, ilmoituksista ja jäsentiedotteista sekä 

erilaisista hallinnollisista kuluista (mm. kokouskulut, postitus ym.). 

Nurmijärven Latu osallistui Suomen Ladun alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, kokouksiin ja 

koulutuksiin toimintakertomuksessa kerrotun mukaisesti. Koulutuksiin osallistuivat kokouksissa sovitulla 

tavalla ladun aktiivijäsenet, jotka sitoutuvat toimimaan retkien vetäjinä ja kurssien ohjaajina. 

Vuoden 2018 aikana yhdistys oli mukana järjestämässä Angry birds go snow-tapahtumaa, jossa vieraili noin 

2000 osallistujaa ja talkoolaisia oli tapahtumaa toteuttamassa yhteensä noin 40 latulaista. Nurmijärven 

seurakunnan kanssa jo viidettä kertaa järjestetty Yhdessä-vaellustapahtuma oli menestys. Osallistujia oli 

mukana 120 ja talkoolaisia kolmisenkymmentä. 

 

 

 

 

 

 

 



MAASTOPYÖRÄILY 

Yhteyshenkilö Hannu Malinen 

 

Jaoston muodostivat vuonna 2019 Hannu Malinen, Jarkko Aula, Mika Julkunen, Matti Tikkanen, sekä 

loppukaudesta mukaan tulivat Eeva Kenttäkumpu ja Jere Mäkinen. Ohjaajina toimivat kaudella 2019 Hannu, 

Jarkko, Mika, Matti, Eeva, Jere ja Arttu Puotsaari. 

Jaosto on viestinyt viikkolenkeistä ja tapahtumista Nurmijärven Ladun kotisivulla, -tapahtumakalenterissa ja 

Facebook-ryhmässä. Lisäksi yhtenä sisäisenä kanavana on aktiivisesti käytetty Messenger/ Facebook - 

yksityisryhmää aktiivisemmalle maastopyöräilyjoukolle, sekä jaoston WhatsApp -ryhmää. 

Osallistumiskerrat NurLa:n maastopyöräilytapahtumiin 

Tilastoinnin perusteella osallistujia NurLa:n mtb-tapahtumiin 2019 on ollut noin 1000 henkeä, eli 

osallistumiskertoja viikkopyöräilyihin, matalankynnyksen lenkeille sekä muihin tapahtumiin. Vuosi oli 

ennätyksellinen järjestettyjen lenkkien, sekä osallistujien osalta. 

Viikoittain järjestetyt tapahtumat ja lenkit kaudella 2019 

Maastopyöräilyjaoston toiminnan rungon muodostivat viikkopyöräilyt maanantaisin ja matalan kynnyksen 

maastopyöräilyt pääosin torstaisin. Viikkopyöräilyt aloitettiin huhtikuun alussa (1.4.) ja viimeinen virallinen 

viikkopyöräily pidettiin 25.11.). Matalan kynnyksen maastopyöräilyt, eli Kilpikonna “Kilpparit” ajettiin 

toukokuusta syyskuun loppuun ja satunnaisemmin vielä loka-marraskuussa. Molemmissa pidettiin taukoa 

myös heinäkuussa. 

Viikkopyöräilytapahtumia: 

32 kertaa, joissa oli osallistujia (osallistumiskertoja) yhteensä 544.  

Matalan kynnyksen, eli Kilppareiden maastopyöräilytapahtumia 

18 kertaa, joissa oli osallistujia (osallistumiskertoja) yhteensä 250. 

Yhteensä: 794 

 

Osallistujista pääosa oli aikuisia, mutta alle 19 vuotta vanhoja oli myös mukana noin 25 suoritusta. 

Viikkopyöräilyjä ei järjestetty heinäkuun aikana, vaan tuolloin pidettiin taukoa. Viikkopyöräilylenkin 

keskipituus oli 15,5 km, joten 32 tapahtumassa ajettiin siten yhteensä 8432 km. 

Matalan kynnyksen lenkkien keskipituus jäi hieman alemmaksi, eli noin 12 kilometriin. Näillä lenkeillä ajettiin 

siten noin 3000 kilometriä.   

Maastopyöräilytapahtumat 

Maastopyöräilyjaoston muihin tapahtumiin osallistui yhteensä noin 175 henkeä. Tapahtumia järjestettiin 

seuraavasti: 

1. Toukokuussa Valkjärven ympäriajo Hela-Valkjärvi, 20 osallistujaa! Sisältää kolme ohjaajaa. 

2.  Kesäkuussa yhden viikkolenkin yhteydessä järjestettiin Sääksjärven ympäriajo yhdessä Helsingin Ladun 

kanssa, johon osallistui viikkolenkki-porukan lisäksi 30 henkeä.  

3. Elokuussa järjestettyyn Hyvinkään Ladun ja Riihiladun kanssa järjestettyyn maastopyöräilyretkeen 

osallistui yhteensä 50 henkilöä.  2 ohjaajaa. 

4. Syyskuussa osallistuimme omalla joukolla Poronpolkaisuun, eli Poronpolun maastopyöräilytapahtumaan. 

Mukana oli noin 15 NurLa:sta. 



Tammi- helmi- maalis-, marras – ja joulukuussa ajoimme jo talvikauden tapahtumat, talviajan kuukausilenkin 

Sääksin maastoissa ja samalla pidimme maastopyöräilijöiden pikkujoulut joulukuussa. Näihin tapahtumiin 

osallistui yhteensä 60 henkilöä. “Vuoden konkeloija 2019”, eli NurLa:n vuoden maastopyöräilijäksi valittiin 

Jere Mäkinen. 

Tämän lisäksi olemme osallistuneet yksityisesti erilaisiin pyöräilytapahtumiin. Mm. jaoston vetäjistä ja 

maastopyöräilijöistä osa osallistui Rajamäen maastopyöräilytapahtumaan Evoc-mtb:en.  

 

 

Ulkopuoliset ohjaustilaisuudet ja muut tilaisuudet 

Maaliskuussa Hannu Malinen ja Mika Julkunen olivat opastamassa maastopyöräilyä Angry Birds go Snow-

tapahtumassa Kiljavan opistolla. Osallistujia, eli kokeilijoita oli noin 40 henkeä, erityisen paljon lapsia ja 

nuoria. 

Elokuussa 2019 Hannu Malinen osallistui ohjaajana Suomen Ladun Kiilopään MTB-tapahtumaan. Matti 

Tikkanen on NurLa:n toiminnan lisäksi ollut aktiivisesti mukana Rajamäen Kehityksen maastopyöräilytyössä. 

Hannu Malinen osallistui Suomen Ladun maastopyöräilyohjaajien 1-päiväiseen koulutustilaisuuteen 

marraskuussa Vuosaaressa, Helsingissä.  

Jarkko Aula ja Mika Julkunen suorittivat Suomen Ladun maastopyöräilyohjaaja koulutuksen toukokuussa 

Oittaalla ja Eeva Kenttäkumpu ja Jere Mäkinen lokakuussa Pieksämäellä. 

 

MELONTA  

Yhteyshenkilö Ari Nivalainen 

 

Melontajaosto järjestäytyi uudelleen 2.9.19 uutena jaoston vetäjänä aloitti Ari Nivalainen ja muut jaoston 

jäsenet ovat Paula Forsberg, Outi Narinen, Maija Niskanen, Kalle Helminen ja Raimo Härkönen. 

Kaluston kunnostustalkoita järjestettiin kesällä kerran 27.8. ja joukkoa oli parisen kymmentä. Kaikki kajakit 

tarkastettiin ja huollettiin täysin. Myös kontti siivottiin samalla. 

Kevätkaudella hallimelontaa järjestettiin 8 kertaa Rajamäen uimahallissa. Tuus-Melojat, Sipoon kanoottiklubi 

ja Jyryn melojat ovat myös aktiivisesti osallistuneet hallimelontaan. Syyskaudella hallimelontaa järjestettiin 

5 kertaa, syyskauden osallistujia on ollut yhteensä 92. Syyskauden hallikävijöiden keskiarvo 18,4 henkilöä / 

käyntikerta. 

Keskiviikkomelontaa järjestettiin touko- elokuussa Sääksissä kahden ohjaajan vetämänä. Vajakirjan 

merkintöjen mukaan kesäkauden melojia oli 268, joista NurLan kalustoa käytti 185 henkilöä, määrissä 

mukana myös syyskauden asiakasmelotuksia, joita oli 3 ryhmää. 

Melonnan koulutus 

EPP1 tason melonnan peruskursseja järjestettiin kaksi. Kurssilaisia oli yhteensä  

24 henkilöä ja ohjaajia eri kurssipäivinä 4-6 henkilöä. 

Yksi SUP-kurssi järjestettiin, johon osallistui 15 henkilöä ja kaksi ohjaajaa. 

Ohjaajille EPP1-koulutuksen sisältökoulutusta (Melonta- ja soutuliitto) 

Ohjaajista Ari Nivalainen suoritti Melojan 3 tason taitokokeen (avovesi EPP3). 

 



Retket ja tapahtumat 

Osallistuttiin Suomi Meloo-viestiin 8.-14.6 Tapahtuma melottiin reitillä  

Kihniö – Salo. 

Perhemelontaa järjestettiin 6.7. Oosallistujia yhdeksän lasta ja viisi aikuista. 

Kesän yön yli -retki tehtiin Kelventeelle, Päijänteen kansallispuistoon 20.-21.7., johon osallistui viisi melojaa. 

31.8. osallistuimme Oittaan nuku yön yli ulkona tapahtumaan, missä järjestimme lyhyitä melontaretkiä 3 kpl 

ja mahdollisuuden kokeilla kajakkeja ja avokanootteja. Osallistujia oli retkille 48 ja melontakokeiluja n.250. 

Kuutamomelonta melottiin Sääksissä 16.9. seitsemän melojan voimin. 

Syyskuussa NurLa järjesti yhdessä Tuusmelojien kanssa retken Inarijärvelle. Retkellä oli osallistujia 9. 

Päiväretki tehtiin 22.9. Mommilänjärvelle Oitin uimarannalta. Osallistujia oli kahdeksan melojaa. 

Asiakasmelotuksia ja ohjattua melontaan tutustumisia järjestettiin kolme kertaa. 

Avovesikausi lopetettiin 7.10., jolloin kontti tyhjennettiin talvivarastoon ja osa varusteista siirrettiin 

uimahallille hallikaudeksi. 

Veteraanimajalla pidettiin melonnan kuvailta 30.10., missä kerrottiin muisteluita ja katseltiin kuvia menneen 

kesän jäsenten retkistä. 

 

PERHELIIKUNTA  

Yhteyshenkilö Laura Yli-Kätkä 

 

Perheliikuntajaosto perustettiin loppuvuodesta 2019. Jaoston vetäjänä vuonna 2019 toimi ja hänen kanssaan 

ohjaajina toimivat Pirkko Aittamaa, Sanna Puhakka ja Silja Vuohensilta. 

Vuonna 2019 järjestettiin Angry Birds Go Snow - Koko perheen talvitapahtuma 2.3. yhteistyössä kunnan, 

Kiljavan opiston, Kiljavanrannan ja Rajamäen kehityksen kanssa. Tapahtumassa oli lähes 2000 kävijää. 

Perheiden metsäretkipäivät järjestettiin keväällä (6.4) ja syksyllä (19.10) yhteistyössä seurakunnan kanssa ja 

osallistujia oli tapahtumissa yhteensä 110. 

Jaoston perustamisen jälkeen ehdittiin pitämään Koko perheen hämärähommat -tapahtuma (20.11.), jossa 

kävijöitä oli 93. Ensimmäinen koko perheen iltapalaretki järjestestettiin 19.12. ja osallistujia oli tapahtumassa 

30. Iltapalaretket kuuluvat jaoston kuukausittaiseen toimintaan. 

Veteraanimajalla pidettiin metsämajan rakennuspäivä (28.12.) ja mukana oli 22 rakentelijaa. Rakensimme 

nuotiopaikalle kaikkien käytettävissä olevan metsämajan. 

POLKUJUOKSU 

Yhteyshenkilö Pirkko Aittamaa 

 

Polkujuoksuohjaajina toimivat Pirkko Aittamaa, Sanna Puhakka, Anne Lehtinen, Päivi Aapro, Mika Vänni ja 

Antti Nieminen. Jokaisella lenkillä oli vähintään yksi koulutettu polkujuoksuohjaaja ja apuohjaaja. Antti 

Nieminen kouluttautui 2019 Suomen ladun järjestämällä kurssilla polkujuoksuohjaajaksi.  

Polkujuoksulenkit 

Ohjattuja polkujuoksulenkkejä juostiin 9.1.2019 alkaen, joihin osaan sisältyi tekniikkaharjoittelua. 

Alkuvuodesta helmi-maaliskuussa polut peittyivät runsaiden lumisateiden vuoksi ja juoksemaan emme 

päässeet, joten vaihdettiin hetkeksi lenkkarit lumikenkiin. Muutoin lenkkejä oli poluille lähes joka viikko 

vuoden aikana. Lenkit juostiin pääsääntöisesti Lopentien, valtatie 25:n, Rajamäentien ja Kiljavantien väliin 

jäävällä alueella.  



 

 

Taulukossa yhteenveto vuoden 2019 polkujuoksulenkeistä, osallistujamäärästä, matkasta, ajasta ja vauhdista. Vauhti ja 

kokonaisaika on suuntaa antava, koska osa lenkeistä on mitattu pysähdysten kanssa ja osa ilman pysähdyksiä.  

Lenkkikertoja oli yhteensä 59, osallistujia yhteensä 966, keskimäärin 16,37 henkilöä/lenkki ja matkaa kertyi 

ohjatuilla lenkeillä yhteensä 440,69 km. Parhaimmillaan yhdelle ohjatulle lenkille osallistui 48 henkilöä ja 

vähimmillään 4 henkilöä. Järjestimme lenkkejä seuraavasti vuoden 2019 aikana: 

- Matalan kynnyksen lenkkejä 21 kertaa, 419 juoksijaa. 

- Peruslenkkejä 14 kertaa, 155 juoksijaa. 

- Pitkiksiä 9 kertaa, 138 juoksijaa. 

- Polkujuoksijoille suunnattua lumikenkäilyä 8 kertaa, 80 henkilöä. 

- Muita tapahtumia 7 kertaa, 174 henkilöä. 

 

Matalan kynnyksen lenkkejä järjestettiin 21 kertaa, joihin osallistui yhteensä 419 henkilöä. Keskimäärin 

juostiin 6.5 km/lenkki noin tunnin aikana. Näillä lenkeillä etenimme rauhallisesti ja pysähdyimme 1-3 kertaa 

matkan aikana. Pidemmät ylämäet ja vaikeimmat kohdat käveltiin. Osa lenkeistä toteutettiin niin, että välillä 

oli mahdollisuus jäädä poissa turvallisesti esimerkiksi 3km jälkeen.  



Peruslenkkejä järjestettiin 14 kertaa, joihin osallistui yhteensä 155 henkilöä. Keskimäärin juostiin 7,54 

km/lenkki noin tunnin aikana. Näillä lenkeillä keskimääräinen vauhti oli nopeampi kuin matalan kynnyksen 

lenkeillä sekä pysähdysten määrä vähäisempi. Pidemmät ylämäet käveltiin myös näillä lenkeillä, mutta 

haastavia maastonkohtia edettiin myös juosten.  

Pitkiksiä järjestettiin 9 kertaa, joihin osallistui 138 henkilöä. Keskimäärin juostiin 14,75 km/lenkki noin kahden 

tunnin aikana. Näillä lenkeillä edettiin keskimäärin hieman hitaammin kuin peruslenkeillä, mutta nopeammin 

kuin matalan kynnyksen lenkeillä. Taukoja pidettiin ja pidemmät ylämäet käveltiin. Pisin lenkki oli 22 km pitkä, 

joka toteutettiin seitsemän veljeksen reitillä Nurmijärvi-Rajamäki-Nurmijärvi. Osa lenkeistä toteutettiin niin, 

että välillä oli mahdollisuus jäädä pois muiden jatkaessa matkaa.  

Muita tapahtumia järjestettiin 7 kertaa, joita olivat: 

 Porrastreeni Tornimäessä, johon osallistui 17 henkilöä. 

 Polkujuoksu tutuksi järjestettiin Kiljavan leirikeskuksessa toukokuussa, johon osallistui 20 henkilöä. 

Tapahtumassa tutustuttiin polkujuoksun saloihin teoriassa ja käytiin lopuksi lyhyehkö yhteislenkki 

maastossa.  

 Rajamäen kehityksen jalkapalloa harrastaville tytöille järjestimme polkujuoksulenkin, johon osallistui 

5 henkilöä.  

 Mäkitreeni Rajamäen Kupinmäessä sauvoja apuna käyttäen, johon osallistui 8 henkilöä.  

 Juokse koiran kanssa Kehityksen majalla, johon osallistui 13 henkilöä + koirat. 

 Matkalla yhdessä järjestettiin yhteistyössä Nurmijärven seurakunnan kanssa, johon osallistui 85 

henkilöä. Ei ohjattua lenkkiä, mutta osa juoksi tapahtumassa omatoimisesti merkatun lenkin. 

 Talvipäivänseisauksen tulistelut ja ohjattu polkujuoksulenkki Märkiöstä, johon osallistui 13 juoksijaa 

ja 13 tulilla kävijää. Reitin varrelle oli merkattu heijastimin ympyräreitti juoksijoille sekä 

omatoimitulijoille tienvarren tulipaikalle asti. Nurmijärven Latu tarjosi tulilla Glögiä ja pientä 

naposteltavaa.  

 

RETKEILY 

Yhteyshenkilö Keijo West 

 

2019 retkeilyjaoston muodostivat Keijo West, Paula Forsberg, Airi Harjula, Marja Louhivaara ja Pekka Palm. 

Retkeilyn peruskurssi toteutettiin kolmen illan teemoitettuina tilaisuuksina. Iltojen teemoina olivat 

päiväretket, retkiruoka, majoitteet ja yöretken varusteet. Kurssi päätettiin yöpymisretkeen huhtikuussa, joka 

toteutettiin Teijon kansallispuistossa. Retkikurssille sai osallistua haluamilleen teemailloille ja joka ilta oli 

täynnä. Yhteensä kurssi-illat keräsivät 69 osallistujaa. Kurssin vetäjinä toimivat erä- ja luonto-oppaat Paula 

Forsberg, Jani Kaila ja Keijo West. 

Koulutus ja lajiin tutustumispäiviä järjestettiin muutamia. Helmikuussa järjestettiin Veteraanimajalla yhdessä 

Suomen Lumikenkäilijät ry:n kanssa lumikenkäily tutuksi tilaisuus. Ohjaajina toimivat lumikenkäilyohjaajat 

Marja Louhivaara ja Jari Lamberg. Syyskuussa järjestettiin sieniretki, jonka vetäjänä toimi keruutuoteneuvoja 

Mari Kajasvirta.  

Lumikenkäilyretkiä kevättalvella järjestettiin Alhonniitussa, Veteraanimajalla, Paraatikalliolla ja Usmissa. 

Aamupatikointia ja päiväretkiä toteutettiin Sääksin ympäristössä, Klaukkalassa, Sipoonkorvessa ja 

Nuuksiossa. Vetäjinä ovat toimineet Airi Harjula ja Keijo West. 

Ohjatut sauvakävelyt otettiin myös ohjelmaan ja niitä järjestettiin 15 kertaa. Osallistujia kävelyissä oli 157. 

Ohjaajina toimivat Sanna Puhakka, Pirkko Aittamaa ja Timo Pasanen.  



Sääksjärven matkaluistelurataa olemme ylläpitäneet yhdessä Kiljavan opiston kanssa. Kuluneena talvena rata 

avattiin vain kolmasti. Valitettavasti tuiskulumi ja sitten jäälle noussut vesi estivät heti tammikuun jälkeen 

aurauksen. 

Retkeilyjaosto oli mukana myös Seitsemän veljeksen mobiiliopastetun reitin Nurmijärven osan 

toteutuksessa. ProAgria Etelä-Suomen toteuttama hanke mahdollistaa nyt älypuhelimeen ladattavan 

Citynomadin Nomadi-sovelluksen, jolla saa reittiopastuksen.  

Alueen ulkoilu- ja retkeilymahdollisuuksien ylläpitämiseen ja kehittämiseen osallistuttiin yhdessä 

Nurmijärven kunnan, Kiljavan opiston, Metsähallituksen, Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen, 

Nurmijärven Luonnon ja muiden lähialueen toimijoiden kanssa.  

 

TALVIUINTI 

Yhteyshenkilö Hannu Kurppa 

 

Talviuintijaostossa toimivat lisäksi Timo Pasanen, Eero Lounela ja Sanna Puhakka. 

Säännöllinen toiminta talviuintipaikalla 

Talviuintia harrastettiin Märkiössä Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön hallinnoimassa Kiljavan 

leirikeskuksessa keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Syyskaudesta alkaen kellonajat yhtenäistettiin; aloitus klo 16 

ja lopetus klo 21 molempina päivinä. 

Talviuintipaikalle saunan edustalle ja laiturille meneville portaille/laituritasolle asennettiin sähköllä 

lämmitettävät matot turvallisuutta lisäämään. Matot saivat runsaasti kiitosta ja ne todettiin käytännöllisiksi. 

Loppuvuodesta päätettiin hankkia puuttuviin kohtiin neljä kappaletta kuuden metrin pituisia mattoja. 

Saunanlämmitystoimintaa jatkettiin edellisvuonna aloitettuun tapaan siten, että useampia yhdistyksen 

jäseniä aktivoitiin mukaan toimimaan saunatalkkareina suunnitelluissa talkoovuoroissa. Talkkarien määrä oli 

vuonna 2019 n. 20 osallistujaa. Talkkarien työ on tärkeää talkootyötä NurLa:n talviuintitoiminnan hyväksi. 

Talkootunteja kertyi säännöllisen toiminnan yhteydessä pelkästään talkkarien tekemänä työnä n. 450 tuntia. 

Talviuimareita kävi uimassa ja saunassa kauden 60 uintikerran aikana 5974. Talviuinti lähti voimakkaaseen 

kasvuun syksystä alkaen. Harrastuksen löysivät myös nuoret aikuiset ja lapsiperheet. Kasvua edellisvuoden 

kävijämäärään oli 1701 henkilöä. Tilat alkavat käydä liian pieniksi kävijäkuntaan nähden.  

Muut tapahtumat 

Nurmijärven Latu osallistui 44 henkilön voimin talviuinnin SM-kisoihin. Kilpailut järjestettiin Turussa 1.-

3.2.2019. Kisoista oli tuliaisina yksi mitali (Kia Kaipainen). Lisäksi Salossa järjestettyihin Kokkilan kisoihin 

matkasi joukko uimareita ja kastautujia, myös Tampereella ja Kangasalla vieraili Nurmijärven Ladun 

uimareita.  

Talviuinnin haasteista säännöllisessä toiminnassa  

Talviuimarit talkoilivat Märkiössä vuoden aikana kahdesti. Lisäksi pidettiin muutamia ammattimiesten 

täsmätalkoita. Toinen kiukaista vaihdettiin talkootyönä. Uuden kiukaan kustansi Partiosäätiö. Kiukaiden 

tehot eivät meinaa jaksaa isoa kävijämäärää. Asian eteen on tehty valtaisa määrä talkootunteja ja 

asiantuntijoita on konsultoitu asian tiimoilta.  

 

 

 



VETERAANIMAJA 

Majaisäntä Keijo West 

 

Veteraanimajalla järjestettiin yhdistyksen erilaisia tilaisuuksia, kokouksia ja koulutuksia 31 kertaa. 

Tilaisuuksissa kirjattuja kävijöitä oli 480. Yhdistyksen koulutuksiin maja on ollut oiva paikka. Siellä 

järjestettiinkin mm EA-koulutusta, maastopyörien huoltokurssi, melontaohjaajien EPP-koulutus ja 

retkikurssi.  

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset, hallituksen kokoukset, sekä jaostojen kokoontumiset tapahtuivat myös 

majalla. Jäsenistöllämme oli mahdollisuus saada majaa ja saunaa käyttöönsä ajankohtina, jolloin 

yhdistyksellä ei ollut siellä muuta toimintaa. Maja olikin yhdeksän kertaa yksityiskäytössä, vapaaehtoista 

puumaksua vastaan.  

Veteraanimajaa ympäristöineen ylläpidettiin talkoilla. Pienehköillä talkooryhmillä hoidettiin rännien- ja 

käymälän tyhjennykset, sekä loppujen polttopuiden halkomiset. Muutama lumimyrsky ennen kokoontumisia 

vaati tien aurauksen, jonka Hannu Kurppa traktoreineen talkoili. 

Majan rannassa sijaitseva tulipaikka oli ahkerassa käytössä. Tulipaikan ylläpidosta olemme saaneet kiitosta, 

myös satunnaisilta kulkijoilta. Paikka polttopuineenhan on ollut vuokra-aikanamme kaikkien ulkoilijoiden 

käytettävissä. Polttopuiden käyttö pysyi kohtuullisena ja alue siistinä. Matala vedenpinta ja jäät hieman 

liikuttelivat laituria, mutta toivotaan laiturin oikenevan keväällä. 

 

 


