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Tervehdys sinulle, luonnon ystävä! 

Talviunet on nyt nukuttu, ja on aika heräillä lisääntyneeseen valoon ja toivottavasti aurinkoisiin talvipäiviin. 

Yhdistyksemme viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlavuotta. Yhdistys on perustettu 1.4.1982. Hieno ikä vai mitä? 

Viime vuoden loppumetreillä (28.12.2021) pidettiin yhdistyksemme syyskokous, jossa valittiin uusi hallitus ja 

puheenjohtaja. Minut valittiin yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi ja ajattelin tähän pienen esittelyn itsestäni 

laittaa.  

Olen Ritva Örling ja olen asunut Nurmijärvellä 25 vuotta, suurimman osan kirkolla, mutta myös hetken Klaukkalassa. 

Aikuiset lapseni asuvat jo omillaan, joten kanssani asuu avopuolisoni ja lauman kaksi karvakuonoa, 

kääpiösnautseritytöt Milli ja Elsa. Työkseni teen henkilöstöhallinnon ja työsuojelun tehtäviä. Luonto ja siellä 

liikkuminen ovat kuuluneet elämääni lapsesta asti. Olen harrastanut laitesukellusta ja veneilyä, suunnistanut kilpaa 

ym. luonnossa liikkumista. Kovasti jo odotan kevättä ja tulevia ulkoilu- ja vaellusviikonloppuja ja retkiä 

yhdistyksemme kanssa. 

Hallituksemme jäsenet 2022 ovat Elina Lepistö, Minna Nyström, Leena Sahlberg, Tuula Sjöstedt, Jouko Vuoristo ja 

varajäsen Pirjo Surakka-Cooper 

Hallituksen ensimmäinen kokous pidettiin 4. helmikuuta, ja kokosimme tulevan kevät- ja kesäkauden ohjelmaa 

seuraavasti: 

12.2.2022



Lumikenkäilytapahtuma sunnuntaina 20.2 .2022 klo 11:00 – 13:00 Kiljava, Siperianranta 

Katso tarkemmat tiedot liite 1, ilmoittautumiset pe 18.2.2022 mennessä, Ritva Örling 040 712 1555 tai 

ritva.orling@elisanet.fi. Jäsenille maksuton! 

Metsäretki-tapahtuma lauantaina 12.3.2022 klo 10:00-13:00 Nuuksiossa 

Katso tarkemmat tiedot liite 2, ilmoittautumiset 4.3.2022 mennessä maarit.karppinen@hotmail.com. Jäsenille 

maksuton. 

Kevätkokous ja Juha Kauppisen esitys ”Heräämisiä – kuinka minusta tuli luonnonsuojelija” 

torstaina 31.3.2022 klo 17:30 alkaen hotelli Kiljavan auditoriossa 

Tule mukaan kevätkokoukseen ja kuuntelemaan luontomieheksi itseään tituleeraavan toimittaja, tietokirjailija 

Juha Kauppisen esitystä ”Heräämisiä—kuinka minusta tuli luonnonsuojelija” -kirjan teemoista. Tilaisuus on 

maksuton. Paikkana on hotelli Kiljavan auditorio, osoite Kotorannantie 49, 05250 Kiljava. 

Kevätkokous alkaa noin klo 18:30 Juha Kauppisen esityksen jälkeen. 

Näiden lisäksi vietämme kansainvälistä luonnonkukkien päivää sunnuntaina 19.6. ja järjestämme perinteiset 

niittutalkoot Aleksis Kiven kodin pihapiirissä. Lisää näistä ja tulevista tapahtumistamme seuraa kevään aikana. 

Nähdään sankoin joukoin viimeistään kevätkokouksessa 31.3.2022. Merkitse päivä kalenteriin, tiedotamme 

tilaisuudesta vielä lähempänä tapahtumaa. 

Toivottavat Ritva ja koko Nurmijärven Luonto ry:n hallituksen väki 
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       LIITE 1 

 

 

Lumikenkäretki Siperianrannassa 

Tervetuloa mukaan Nurmijärven Luonto ry:n lumikenkäretkelle sunnuntaina 20.2. klo 11:00 – 

13:00 

Osoite on Kiljavantie 539, 05250 Kiljava. Parhaiten pääset perille, kun saavut Kiljavan sairaalan ohi 

rantaan menevää tietä NurLan pysäköintipaikalle. Viimeinen pysäköintipaikka löytyy puomilta. 

Siitä kävellen kohti rantaa n. 200 m. Opastus Kiljavan sairaalalta. 

 

MITÄ?   

Tavataan Siperianrannan varaussaunan edustalla. Retkemme suuntautuu Kiljavan sairaalan 

lähiympäristöön, jossa kuljemme rauhassa luontoa aistien osin koskematonta hankea.  

 

KENELLE? 

Retki soveltuu normaalikuntoisille aikuisille. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. 

 

MITÄ MUKAAN? 

Ota mukaan säähän sopiva ulkovaatetus.  

Siperianrannassa tuulee aina. Suosittelemme tukevia 

varrellisia talvikenkiä. Pidämme retken aikana 

evästaukoja. Ota mukaan lämmintä juomaa ja jotain 

energiapitoista syötävää. Ota pieneen reppuun myös 

lämmin taukotakki ja lämpimät taukohanskat tai 

rukkaset. Retken lopuksi tulistelemme ulkotakan 

äärellä, jossa on mahdollisuus grillata omia 

nuotiomakkaroita. Ohjaaja tuo mukanaan lumikengät 

ja sauvat, jos sinulla ei ole omia. 

 

Hannu Puranen 

Lumikenkäilyohjaaja 

 

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET: 

Ritva Örling 040 712 1555  

ritva.orling@elisanet.fi 

 

Retki on maksuton yhdistyksen jäsenille 

 

OSALLISTUJA MÄÄRÄ: 

Max 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

SÄÄVARAUS: 

Lähdemme retkelle säällä kuin säällä. Pukeuduthan sen mukaan.  

 

TERVETULOA ULKOILEMAAN YHDESSÄ! 



 

       LIITE 2 

 

 

 

Sijainti: Luontokeskus Haltioan lähimetsät Nuuksiossa. 

Retkilounas: Ohjaajan suunnittelema menu, joka valmistetaan metsässä yhdessä. 

Ohjaaja: Maarit Karppinen, luonto- ja ympäristöneuvoja-opiskelija, Hyria 

 

Osallistujamäärä maksimissaan 20 henkeä. 

Tulemme kulkemaan metsässä maksimissaan n. 4 km matkan. Reitti ei ole esteetön. 

Ilmoittautuneet saavat retkestätarkemmat tiedot sähköpostilla 7.3. mennessä. 




