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Johtokunta 2020

Puh.johtaja: Hannu Backman     email:hannu.backman(ät)phnet.fi   044 - 3320 232
Varapuh. joht. Anni Viljanen      email:anni.viljanen(at)outlook.com  040 - 554 1561 
Sihteeri: Päivi Virtanen     email:paivivirtanen12(ät)gmail.com 050 - 387 9664

Siskoliisa Keskiväli  email:titi.keskivali(at)elisanet.fi      050 - 338 4391
Hannu Tuunanen           email:hannu.tuunanen(at)phnet.fi       044 - 270 0462
Terhi Koivisto  email: terhi.k.koivisto(at)gmail.com  0400 - 939 690
Jorma Kampman           email:jorma.kampman(a)luukku.com     044 270 0105
Timo Riikonen                email:timo.riikonen1(at)gmail.com   0400 - 498 618
Tiina Riikonen                email:tiina.riikonen(at)iki.fi         050 - 560 1770
Helena Kämäräinen       email:helena.kamarainen99(at)gmail.com  0400 - 325 290

varajäsenet: 
Mikko Hirn   email:mikko.hirn(at)gmail.com       0400 - 151 776
Jarno Malaska                email:malaska(a)gmail.com 040 737 6191,
  

rah.hoitaja:
Helena Kämäräinen       email: helena.kamarainen99(at)gmail.com  0400 - 325 290
tarv.hank:
Tiina Riikonen            email:tiina.riikonen(at)iki.fi    050 - 560 1770
Kiisa:
Reino Koho           email:kohoreino(at)gmail.com
jäsenasiat:                      Erämiehentie 8 15870  Hollola          0400 - 155 238

Tiirismaan Latu ry:n tili nro: FI85 4212 1120 0169 63

Jäsenasiaa

Jäsenetuja: 
 Suomen Ladun jäsenenä saat jäsentuotteita ja kirjallisuutta jäsenhintaan.
 Alennuksia Suomen Ladun toimintakeskuksista ja matkapalveluista.
 Kansainvälisen retkeilymajakortin ja leirintäkortin jäsenhintaan.

Katso lisätietoja Latu ja Polku lehdestä

Tiirismaan Ladussa oli vuoden 2019 lopussa 1576  jäsentä.

Jäsenyyteen liittyvissä asioissa ota  yhteyttä  Reino Kohoon puh. 0400 - 155 238

Voit myös lähettää sähköpostin Suomen Latuun osoitteella
jasenpalvelu@suomenlatu.fi

Suomen Latu hoitaa keskitetysti jäsenrekisteriämme, puh. *09 8567 7450* 
   tai  Tiirismaan Ladun oma sähköposti välittää viesti perille, joskin mutkan kautta

siis: k  iisa.tiirismaa@gmail.com  

Tiirismaan Ladun omat internetsivut  löydät osoitteesta: www.tiirismaanlatu.fi
Suomen Ladun osoite on:  www.suomenlatu.fi.

TIIRISMAAN LATU
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Muuttuuko ilmasto?  

Hyvä alkanutta vuotta! Alku on
kyllä muistuttanut lähinnä
varhaiskevättä. Perinteiseen
tapahtumaamme Tiirismaa -
hiihtoon piti jo pari viikkoa sitten
vetäistä käsijarrua ja päättää että
tänä vuonna hiihtoa ei järjestetä ja
miettiä muita ratkaisuja.
Tapahtumalle löytyikin hyvä
”korvike” Hollola brändin
julkistamispäivä. Onnistuimme
tuomaan tapahtumaan vauhtia ja
väriä. Kiitos kaikille meille, teimme
hyvän tapahtuman.

Vuosi jatkuu ja meidän pitää olla
näkösällä ja luoda kaikille
mahdollisuus osallistua tuleviin tapahtumiin. Tähän tarvitsemme teitä iloisia ja 
osallistuvia jäseniä. Haasteena on Finlandia-hiihtoon liittyvät kaksi tapahtumaa; Tenava
- Finlandia Stadionilla Lahdessa ja perinteinen metsäkatsomo jonka yhteydessä on 
ladun miehittämä yllätys; meidän oma juottopiste.

Vuoden aikana pyrimme myös liikuttamaan teitä arvoisat jäsenet joten osallistukaa tai 
tulkaa mukaan järjestämään tapahtumia.

Terveisin,        Hannu

TIIRISMAAN LATU
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Tulevia tapahtumia:

Helmikuu
la 22.2.    Tenava Finlandia Lahden Urheilukeskuksessa
la 22.2.    Finlandiahiihdon Metsäkatsomo Tiiristuvalla klo 11 – 14

Huhtikuu
 ke 1.4.    Yhdistyksen kevätkokous Rautakankareella klo 18
3 - 11.4    Hiihtoviikko Kilpisjärvellä

Toukokuu
 la 9.5.    Unelmien liikuntapäivä  Pikku-Vesijärven alueella

Elokuu
 la 29.8.   Nuku yö ulkona Mukkulassa

Syyskuu
 vko 37   Ruskavaellus Muotkatuntureilla 4 – 12.9.

Muista tapahtumistamme  ilmoittelemme Facebookissa ja nettisivuilllamme.
 

Myllykieppi:  varaukset Hannu Backman puh. 044 - 3320 232
       Jäsenet:30 €/vrk. (2 henk.)10 €/ vrk. (lisähenk. Aikuiset)  

5 €/ vrk. (lisähenk. lapset)
Yritykset ja yhteisöt 120 €/vrk

Rautakankare (vain kesäisin)
   Anni Viljanen p.  040-554 1561 anni.viljanen@outlook.com

Jäsenryhmät 100€/vrk
Yritykset ja yhteisöt sopimuksen mukaan

Kiisaan tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään osoitteella:
kiisa.tiirismaa@gmail.com

Sauvakävelyä

Heinsuon sauvakävelylenkit sunnuntaisin. 
Lähtö Heinsuon Urheilukeskuksesta kilpailutoimiston edestä klo 12. 

Facebookissa ja kotisivulla ilmoitetaan, minä sunnuntaina lenkkejä tehdään

TIIRISMAAN LATU
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Hei jumpparit!

Jumppa alkanut Möysän koulussa 7.1.20  ja jatkuu huhtikuun loppuun saakka tiistaisin 
klo 16.30-17.30  Artturin vetämänä. os. Hiljankuja 6, Lahti 

 
Jumppamaksu on 15 €/kevätkausi. Maksu suoritetaan Tiirismaan ladun tilille 

FI85 4212 1120 0169 63 . 

Tervetuloa!  Tiedustelut: paivivirtanen12@gmail.com, p. 050 387 9664. 

Tiirismaan Ladun kevätkokous ke 1.4.2020

Kokous pidetään Rautakankareen majalla klo 18. Rautakankareen maja löytyy 
Rautakankareelta Vesijärven rannasta, Rautakankareenkatu 33 (linja-auton 
päätepysäkiltä oikealle alas soratietä järven rantaan) 

Kokouksessa käsitellään Yhdistyksen säännöissä
kokoukselle määrätyt asiat:

- toimintakertomus vuodelta 2019
- tilinpäätös vuodelta 2019

Kahvitarjoilu!,  tervetuloa!   

Hallitus

Finlandia-hiihdon METSÄKATSOMO
Tiiristuvalla la 22.2.2020 lko 10 - 14

Tule kannustamaan hiihtäjiä ja aistimaan urheilujuhlan tunnelmaa!
Tule bongaamaan tuttuja suksijoita ja ulkoilemaan hyvässä seurassa!
Myynnissä muurinpohjalettuja, kahvia, mehua ja makkaraa ym.
Ota mukaan torvia, viirejä, rumpuja, kelloja, lippuja ja muuta kannustusrekvisiittaa, 
jotta näymme ja kuulumme hiihtäjille!
Lämmintä päälle, täällä viihtyy pidempäänkin! Myös perheille passeli tapahtuma! 
Lapsille ohjattu Metsämörrin talvipolku.

Lisätietoja hiihdosta ja aikatauluista:  https://www.finlandiahiihto.fi/

* Lisätietoja   ilmoitetaan lähempänä mm. facebookissa ja Tiiristuvan taululla.

TIIRISMAAN LATU
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Tenava-Finlandia 22.2.20

Tule tekemään kanssamme liikunnallinen ulkoilutapahtuma lapsille

Finlandia-hiihdon oheistapahtumana järjestetään Lahden Urheilukeskuksessa Tenava-
Finlandia, jossa on mm. änkkärihahmo, liukumäki, kepparirata ja ongintapiste. 

➢ Hiihtoseura on luvannut tarjota mäkihyppykokeilua. 
➢ Tapahtuma on ilmainen, eikä siellä myydä mitään. 
➢ Mutta tarjoilua kyllä on. 
➢ Fazer tarjoaa välipalajuomia, 
➢ Niemen muuttofirma tarjoaa kahvia ja pullaa, 
➢ Hämeenmaalta saadaan nakkeja sekä ongintapisteen tavarat. 

Yhteistyökumppaneina tapahtumassa ovat Lahden hiihtoseura ja Lahden Sydänyhdistys.

Ilmoittautumiset toimitsijaksi 
Hannu Backman  hannu.backman(ät)phnet.fi 044 - 3320 232

TIIRISMAAN LATU
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 HIIHTOVIIKKO KILPISJÄRVELLÄ 2020, VK 15

Kilpisjärven hiihtoviikolle on 4
vapaata paikkaa (tilanne 2.2.). Myös
pelkkää kuljetusta
voi kysellä, sillä bussiin mahtuu.
terhi.k.koivisto(at)gmail.com

Lisätietoja: www.tiirismaanlatu.fi – matkat ja lomaviikot

Ruskaviikko Muotkatuntureiden ja Paistunturin tuntumaan

Ennakkotietona: syksyn 2020 ruskaviikolla (vk 37, lähtö 4.9. illalla, paluu 
12.9.) bussi vie vaeltajat Muotkatuntureiden ja Paistuntureiden tuntumaan. 
Myös matkan varrelle voi jäädä, esim. Kiilopäälle tai Saariselälle. Vaeltajille 
järjestetään majoitus kotimatkaa edeltävälle yölle. Tarkemmin seuraavassa 
Kiisassa.

Unelmien Liikuntapäivä  Pikku-Vesijärven alueella la 9.5.

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ 2020 on osa valtakunnallista Unelmien 
liikuntapäivää . Suomen Latu ja Sydänliitto kutsuvat Sinut ulkoilemaan pyöräillen tai 
retkeillen yhdessä läheistesi kanssa 9.5.2020. 
Vuoden 2020 yleinen teema on  “pyydä kaveri mukaan”.

Miten voin osallistua Unelmien liikuntapäivään?

Jokainen voi viettää Unelmien liikuntapäivää juuri omalla tavallaan. Voit osallistua 
Lahdessa  latu- ja sydänyhdistyksen  järjestämään tapahtumaan tai suunnitella mieluisen
tapahtuman itse omalle lähipiirillesi.
Keväinen luonto tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia lähteä liikkeelle. 
Pyöräilyteemalla voi järjestää esimerkiksi perhepyöräilytapahtuman, 
maastopyöräilyretken tai vaikka pyöräretken jonnekin kohteeseen. Metsäretki tarjoaa 
takuuvarmasti jokaiselle jotakin. 

Ilmoittautumiset toimitsijaksi 
Hannu Backman  hannu.backman(ät)phnet.fi 044 - 3320 232

TIIRISMAAN LATU
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Elämysmatka etelään 2. - 3.5.2020, 
Tammisaari ja Bengtskärin majakka

 

Matka on kahden päivän matka, jossa
ensimmäisenä päivänä, lauantaina 2.5.
käydään ensin Lohjalla Tytyrin
elämyskaivoksessa, jatketaan sieltä Fiskarsin
ruukkialueelle ja sieltä Tammisaareen, jossa
yöpyminen.

Toisena päivänä, sunnuntaina 3.5. mennään
Kemiönsaaren Kasnäsiin, josta laivakuljetus
majakalle ja takaisin. Iltapäivällä paluu
Lahteen ja Hollolaan.

Tarkempi aikataulu:
2.5. - lähtö Hollolasta Sovituksen kirkolta klo 7:45 ja Lahdesta Marolankadulya 8:15.
- klo 10:30 – 12:00 kaivoskierros Tytyrin elämyskaivoksessa Lohjalla, jos ei halua tulla
  kaivokseen voi odottaa Lohjan keskustassa sen aikaa.
- klo 12:30 – 14:30 Fiskarsin ruukkimiljöössä, jossa myös yhteislounas halukkaille
- klo 15:00 majoittuminen Tammisaaressa Motelli Marinessa, kahden hengen      

huoneissa.
- klo 16 – 17 käynti Ekta-museossa, jossa esillä ”Kiellettyä viina – kieltolaki 1919 –
  1932” ja ”Helene Schjerfbeck – elämä ja taide” - näyttelyt.
- klo 17 opastettu kierros kaupungilla ja sen jälkeen yhteispäivällinen ja vapaata
  ohjelmaa.
3.5. - klo 9:00 lähtö Kasnäsiin.
- klo 11:00 – 16:30 Bengtskärin matka, haahkaretki, jossa perillä kalakeittolounas.
- Laivamatka jälkeen kotimatka, perillä n. 19 – 20.

Matkanhinta koostuu seuraavista maksuista (tämän hetken tiedoilla) Tytyri 16 e, 
Majoitus 90 e/2h eli 45 e/h, museo 5 e, kierto-opastus 3 e, majakkamatka 67 e, 
bussimatka arvio 50 e (riippuu lähtijöiden määrästä). Yhteensä siis vähän alle 200 e + 
omat ruokailut lauantaina.

Ilmoittautumiset ja tarkemmat kyselyt: Timo Korvenoja
email:timo.korvenoja@live.com

p. 0407547420 , Whats App
Lsätietoja majakasta: http://www.bengtskar.fi/

TIIRISMAAN LATU
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Hirveen Ihana Hollola-päivä

Tapahtumapäivä Hirveen ihana Hollola-päivä vietettin Hollolan torilla, kunanvirastolla 
ja kirjastossa 1. helmikuta
Mukana alueen yhdistyksiä ja muita toimijoita. Tiirismaan Latu tietysti mukana 
menossa! Latulaiset vetivät polkujuoksu- ja maastopyörälenkit, hoitivat lasten 
liukumäkeä, toimivat ritsavahteina, kertoivat Ladun toiminnasta ja ties mitä muuta. 
Laturetkeen ei lumi riittänyt, mutta saatiin edes talven tuntua! 

Tiirismaan Ladun vetämä maastopyörälenkki poljettiin lumisessa Hollolassa 15 
lenkitettävää mukana ja matkaa n.13km.Uusia polkijoita jopa 4, Hämeenlinnasta asti 
ainakin. Lopussa kunnantalolla kahvet.

TIIRISMAAN LATU
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Polkujuoksuohjaajien talvitunnelmia talvella 2020:

Kysymykset:
1) Mikä talvipolkuilussa on parasta?
2) Mikä minua innostaa polkujuoksussa?
3) Mikä on mielimaastoni ja matka, kun

vedän ryhmää.

Virve Valkeavuori:
1) Talvipolkujuoksussa on parasta raitis ja

raikas ilma, pieni lumipeite ja talvinen
metsä. 

2) Polkujuoksussa minua innostaa rento mieli
ja vauhti, uudet haasteet, polut ja
maisemat sekä flow-tila samanhenkisten
polkuilijoiden kanssa.

3) Tietysti Tiirismaa! 

Iiris Sipi:
1) Talvipolkujuoksussa parasta on ihmeellisen hiljainen metsä.
2) Polkujuoksussa innostaa se, että juosten pääsee semmoisiin paikkoihin mihin 

pyörällä tai autolla ei pääse, eikä jalkaisin ehdi.
3) Mielimaastoni on sopivan tuttu mäntyinen kangasmetsä.

Jarno Malaska:
1) Talvijuoksussa on paljon hyviä juttuja.  Itselleni maistui tänä talvena erityisesti 

villasukkajuoksu. Tänä talvena oli myös mahtavasti lunta, joka antoi välillä 
hyvän vastuksen polkujen tallaajalle. Polkujuoksu muuttuikin useasti 
umpihankijuoksuksi😊

2) Itseäni innostaa polkujuoksussa varmaan eniten se, että pääsee luontoon. En yksin
juostessani yleensä juokse koko aikaa, vaan pysähtelen silloin tällöin 
ihastelemaan milloin mitäkin luonnossa olevaa asiaa. Luonnossa saa kaikille 
aisteille virikkeitä, kun voi katsella maisemia, kuunnella hiljaisuutta tai luonnon 
ääniä, nuuhkia metsän tai suon tuoksua ja maistella vaikkapa marjoja.

3) Mielimaastoni ryhmää vetäessä on sellainen maasto, jossa on jonkin verran mäkiä
ja osittain haasteellista maastoa, mutta jotta ei menisi yhteislenkki pelkäksi 
selviytymiseksi, vaan myös nautinnoksi, niin reitillä pitäisi olla myös helpompia 
osuuksia ja mieluusti muutama maisemapaikka, jossa voi levähtää ja ihailla 
näkymiä sekä kysellä porukan fiiliksiä. Ryhmälenkille menen mieluiten 
sellaiseen maastoon, josta on jo jotain käsitystä etukäteen. Porukkalenkillä noin 
tunnin mittaiset lenkit, joissa edetään 7-9 km, ovat aika hyviä.

TIIRISMAAN LATU
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Helena Kämäräinen:
1) Talvipolkujuoksussa on kiva hyödyntää koiran ulkoiluttajien polkuja ja tänä 

talvena myös mtb-pyöräilijöiden tekemiä hyvä polkuja. Hiljainen talvimetsä on 
ihan huippua, kun hölkkäilemme otsalamppujen valossa hämyisiä polkuja. On 
kuin olisi satumetsässä tai peikkovuorillla, kun vähän vilkuilee ympärilleen.

2) Minusta on tullut polkujuoksuohjaaja-aikanani polkubongaaja. On tosi kiva 
huomata uusia polkuja lähiympäristöstä ja vähän oudommiltakin paikoilta. 

3) Lahden ja Hollolan ympäristössä on valtava määrä polkuja. Iso-Tiilijärven 
kiertäminen on mielimaastoani, mutta kaikki muutkin maastot kelpaavat. On 
hienoa päästä eri vuoden aikoina jokamiehen
oikeuksilla polkuilemaan ja mieluusti ryhmän
kanssa.

Seuraa Tiirismaan Ladun facebook -sivuja. Siellä
on seuraava polkujuoksupaikka ja -aika. Juostaan
joko maanantai- tai keskiviikkoiltoina, alkaen klo
18 eri puolilla Lahtea ja Hollolaa. Lisäksi
polkujuoksupitkis -lenkki joka kuukauden 1.
sunnuntai. Uutena myös kotipolkupitkis eli
juostaan n. 2 km:n lenkuraa omassa tahdissa niin
monta kertaa kuin mieli tekee ja kroppa antaa
periksi.
Lämpimästi tervetuloa mukaan letkeille
polkujuoksulenkeille. 

Toivottavat Suomen Ladun kouluttamat
polkujuoksuohjaajat 

Helena, Iiris, Jarno ja Virve.

TIIRISMAAN LATU
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Polkujuoksupitkis Sorvasella 26.1.2020

Sunnuntaina 26.1.2020 vietettiin valtakunnallista kotirataultrapäivää. Tiirismaan Ladun 
polkujuoksuohjaajat Jarno ja Iiris olivat suunnitelleet Sorvasen lammen ympäristöön 
noin 2,1 km pitkän reitin. Reittiä sai juosta ympäri niin monta kertaa kuin halusi. 
Tavoitteena oli 50 km ultramatka, vaikka se ei ollut mitenkään velvoite. Onneksi 
lyhyemmilläkin suoritteilla sai osallistua. Jokainen oman fiiliksen ja jaksamisen 
mukaan. 
Reitille tehtiin selkeä lähtöpiste, jonka kautta juostiin joka kierroksella, jotta saatiin 
kierrokset kirjattua ylös. Lähtöpisteessä oli myös mahdollista pitää taukoa, juoda sekä 
syödä eväitään. Reitti kokeiltiin viikkoa aiemmin pienemmällä porukalla ja todettiin 
hyväksi sekä samalla sopivan haastavaksi.  

Liikkeelle lähdettiin aamulla klo 10.00 ohjaajien Jarnon ja Virven kanssa. Parkkipaikka 
ja kokoontumispaikka oli Hiekkanummen kentän parkkipaikka, josta oli lähtöpaikalle 
noin 300 metriä. 

Lähes koko päivä juostiin hyvässä säässä kukin omaan tahtiin ja oman matkan. 
Ensimmäinen lenkki juostiin tutustumislenkkinä kaikki yhdessä. Oli mukava meininki 
ja innostuneita juoksijoita jopa 19. Melkein joka lenkillä sai seuraa ja kohtasi 
kanssajuoksijoita. Vähintäänkin taukopaikalla. 
Yksi juoksija jaksoi juosta koko 50 km matkan. Maratooniin ja ja vähän ylikin ylsi jo 
useampi. Puolimaratontavoitteen saavutti moni. Toinen ohjaaja tyytyi reiluun 30 km ja 
seuraavana päivänä jaksoi vielä hyvin juosta lyhyemmän yhteislenkin. Kyllä porukassa 
on voimaa!
Oli se matka mikä hyvänsä, niin kiitos, että niin moni oli mukana voittamassa itsensä, 
oli ihan huippua! Ja kiitos Jarnolle, joka hoiti järjestelyt huipusti!
Seuraava Sorvasen lammen polkujuoksupitkis eli Kotirataultra 2 juostaan sunnuntaina 
29.3. klo 10. Tervetuloa mukaan!

Jarno Malaska ja Virve Valkeavuori, Suomen Ladun polkujuoksuohjaajat

Tiirismaan Ladun koulutetut polkujuoksuohjaajat:

 
Iiris Sipi 044 984 4743, iiris.sipi(a)gmail.com
Helena Kämäräinen 040 032 5290, helena.kamarainen99(a)gmail.com
Jarno Malaska 040 737 6191, malaska(a)gmail.com
Virve Valkeavuori 040 587 2550, sp.virve.valkeavuori(a)phnet.fi

TIIRISMAAN LATU
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TOIMINTAOHJEITA TIIRISMAAN LADUN MTB-
LENKEILLE

- viikkolenkit (toistaiseksi torstaisin klo 18) ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. 
- lenkit ovat matalankynnyksen ajeluita. Vauhtia ja vaativaa maastoa enemmän 
panostetaan kaikkien viihtyvyyteen ja yhdessä ajeluun niin, että myös uudet harrastajat 
pysyvät mukana. Ketään ei jätetä maastoon yksin.
- ohjaajia on paikalla vähintään yksi, usein useampikin. Ohjaaja kertoo lenkin alussa 
maastosta yms. kyseisen lenkin sisällöstä ja päivän olosuhteista. Tarvittaessa kerrataan 
käsimerkit ja muut ryhmäajo-ohjeet. 
- jos olet ekaa kertaa mukana Tiirismaan Ladun mtb-toiminnassa, esittäydy ohjaajalle. 
Kysy heti, jos joku asia jää sinulle epäselväksi ennen lenkkiä tai sen aikana.
- ennakkoilmoittautuminen lenkeille olisi suotavaa, mutta ei pakollista (täppää FB:n 
tapahtumailmoituksesta ”Osallistun”)

Lisää ohjeita Tiirismaan Ladun verkkosivulta www.tiirismaanlatu.fi - maastopyöräily

MTB-lenkeillä ja -retkillä ohjaajina toimivat Tiirismaan Ladun koulutetut 
maastopyöräilynohjaajat:

- Tiina Riikonen, puh. 050-560I770,  Antti Liikonen, puh. 044-5II9926
- Ritva Saarelma, puh. 0500- 919016,  Antti Nousiainen, puh. 040-7243935
- Sonja Launonen, puh. 050-3596398,  Jaakko Suurhasko, puh. 044-9750066

TIIRISMAAN LATU
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Kalareissu Itäkairassa

1970-luvun alussa tein pari kalareissua itäkairaan
Nuorttijoelle. Maastoon lähdimme Tulppion
retkeilykeskuksesta. Oli keskikesä, joten siellä oli
hiljaista. Kahvila ja muutamia majoitusmökkejä oli joen
itäpuolella ja jokirannassa pitkiä ja kapeita jokiveneitä.
Lähellä oli museoituna höyryveturi ja malliksi pölleistä
tehty ”rata”. Veturi kiskoi joskus isojen savottojen
aikana puutavaraa Kemijoen latvoille uitettavaksi.

Meillä oli kuitenkin tavoitteena kävellä jokivartta
alajuoksulle päin, jossa oli pari autiotupaa ja
koskipaikkoja sekä suuria tammukoita ja harreja.
Arvelimme, että joen ranta oli varmaankin melko
pusikkoinen ennen ensimmäistä tavoitetta Kärekeojan
tupaa ja matkaakin kertyisi mutkaisen joen takia.
Päätimmekin suunnistaa suoraan metsän poikki kohti
autiotupaa. 
Kartta oli ihan viimeisen päälle suunnistukseen sopiva.
Sanoinkin kavereilleni Ristolle ja Ismolle, että kartta
taitaa olla huhupuheitten mukaan piirretty. Se oli
kuitenkin maanmittaushallituksen toimittama Suomen
taloudellinen kartta – piirretty 1943!

Korkeuskäriä ei ollut, mutta ei niitä tarvittukaan sillä
kompassiin otettiin suunta Kärekeojalle ja sitten suoraan
metsään. Sininen alue kartassa on tietenkin pehmeää ja märkää suota ja kaikenlaista 
käkkärää kasvoi kulkua haittaamassa. Lisäksi vaivana olivat hyttyset ja paarmat ja muut
pörriäiset, jotka tykkäsivä hikisinä rämpivistä vaeltajista. 

Vastassa oli kutenkin suuri joki, joka ohi ei päässyt vahingossa. Tultiin jokirantaan ja 
pienen hakemisen jälkeen vastarannalla näkyi hirsinen autiotupa. 
Mitenkäs siitä päästäisiin yli? Yksinkertaisesti ottamalla  saappat pois jalasta ja 
kahlaamaan. Vettä ei ollut kuin vyötäröä myöten ja kun ilma oli lähes helteinen ja 
vesikin siedettävän vilpoista olimme pian tuvan pihassa sytyttelemässä nuotiota ja 
kuivattelemassa vaatteita. 

Kalareissu oli päässyt alkuun!    Reiska             Jatkuu seuraavassa numerossa………..
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Jäsentietoja

Tiirismaan Ladussa oli vuoden 2019 lopussa 1576 maksanutta jäsentä. Lisäksi
jäsenlistalla on noin sata jäsentä, jotka eivät olleet jäsenmaksua maksaneet. Mikäli

jäsenyyden haluaa lopettaa, niin siitä täytyy ilmoittaa Suomen Ladun jäsenpalveluun
jasenpalvelu(a)suomenlatu.fi tai 09 8567 7450 

Jäsenistöä postinumeroitten mukaan jaoteltuna on seuraavasti: 

Lahdesta 976 henkiloä
 heidän lisäkseen lahtelaisia Nastolan osoitteella 78   

Hollola - Hämeenkoski 385 
Orimattila 43
Kärkölä 23
Pääkaupunkiseutu  33

Muut ympäri Suomea ja muutamia ulkomailtakin.
Pohjoisin asuu Utsjoella, läntisin Vaasassa, itäisin Lappeenrannassa ja eteläisin 
Belgiassa

Kiisan voit saada myös PDF:tiedostona sähköpostiisi. 
Sinun täytyy vain ilmoittaa Suomen Ladun jäsenrekisteriin, että haluat jäsenyhdistyksen
tiedotteet vain sähköisenä. 

Voit lähettää sähköpostin Suomen Latuun osoitteella
jasenpalvelu@suomenlatu.fi

tai puh. *09 8567 7450*

Jos valitset sähköposti-KIISAN, niin silloin et saa printtiversiota postitse.
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Aineistot  lehteen jätettävä 15.4.2020 mennessä toimitussihteerille.
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