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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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Erikoinen Kesä!             Nukuttiin Mukkulassa! Kuva: Tiina R

Kesä taittui taas syksyksi mutta saas nähdä taittuuko korona ? Toimintamme on
kuitenkin jatkunut koronasta huolimatta. 
Alkukesän pop-up polut ja reitit keräsivät runsaan osanoton ja paljon kehuja !
Kaikki tämä ei olisi onnistunut ilman aikaansaavaa talkooporukkaa. Kiitokset
kaikille talkoolaisille!!

Koronan alkamisen jälkeen ensimmäinen tapahtuma tänä vuonna jolloin ihmiset
kokoontuivat yhteen oli elokuussa ja se tapahtuma oli NUKU YÖ ULKONA !
Tapahtuman yhdisti metsähotellin asiakkaat, eri järjestöjä ;
Sydänyhdistyksen + Partiolaiset sekä tietenkin meidät eli Tiirismaan Ladun.
Tiirismaan Latu vastasi tapahtuman käytännön järjestelyistä; muun muassa
kaikki viranomaisten vaatimien lupien hakemisen ja yhteistyön Suomen Ladun
kanssa.
Tapahtuman paikaksi vuokrasimme Mukkulan tapahtumapuiston. Paikka oli
tapahtumalle hyvä mutta järjestelyt yhtä yötä varten kohtuuttomat. Ensi
vuonna toteutamme tapahtuman nojaten jokamiehen oikeuksiin ja paikka tulee
olemaan lähempänä luontoa.

Kesällä on ollut myös muuta toimintaa mm. pyörä- ja polkujuoksulenkit jotka
tulevat saamaan lisäkseen jumpan , sauvakävelylenkit sekä ainakin yhden
opastetun päiväretken !

Toimeksianto Lahen kaupungilta on tuonut meille mahdollisuuden vaikuttaa Lahden
lähialueiden luontoliikunnan reitistöön. Tämän osalta seuratkaa somen
ilmoituksia tai Tiirismaan Ladun sivuja missä ja milloin yhteislenkkejä
tehdään ja samalla kokeillaan uusien reittien toimivuutta....
Tulkaa vaikuttamaan missä kuntalaisia liikutetaan !

Talvisia kelejä odotellen,

    Hannu

TIIRISMAAN LATU
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Tulevia tapahtumia:
Syyskuu
ma 28.9.     Koko perheen luontoretki Tiiristuvalta klo 18.00          

Lokakuu
ti 6.10. Jumppa alkaa Möysän koulussa. Jumppaa tiistaisin klo 16.30-17.30
la 10.10. Syksyinen lähiretki Tapanilan ja Tiirismaan maastossa. 

Lähtö klo 9 Reunakadun parkkipaikalta
to 29.10. Yhdistyksen syyskokous Rautakankareen majalla klo 18.00

Marraskuu
ma 23.11. KynttiläpulahdusVähä-Tiilijärven talviuintipaikalla

Joulukuu
la 12.12. Kiilopäähiihto Tunturikeskus Kiilopäällä

vko 15/2021 Hiihtoviikko Kilpisjärvellä. Tarkemmin seuraavassa Kiisassa-
Tiedustelut Terhi Koivisto  terhi.k.koivisto(at)gmail.com

Muista tapahtumistamme  ilmoittelemme Facebookissa ja nettisivuilllamme.
 

Lähde mukaan patikoiden syksyiselle lähiretkille Tapanilan ja
Tiirismaan maastoon la 10.10. 

Lähtö klo 9 Reunakadun parkkipaikalta. Ota mukaan mieleiset eväät ja sään mukaiset 
asusteet. Kuljemme Tapanila, Messilän ja Tiirismaan retkireittejä syksyisessä 
luonnossa.

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

TIIRISMAAN LATU
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Latulais-jumppaa

Latulaisten jumppa alkaa 6.10.20 Möysän koulussa os. Hiljankuja 6. Tiistaisin 
klo16.30–17.30 on tarjolla monipuolista ja tehokasta jumppaa jäsenille. 

Vetäjänä toimii viime vuodelta tuttu Artturi Verho.
Tervetuloa kaikki aiemmin käyneet ja myös uusia jumppareita mahtuu mukaan. Nyt 
vain rohkeasti kuntoa kohottamaan!

Maksu 15 € syksy/15 € kevät. 
Maksetaan Tiirismaan Latu ry:n tilille no FI85 4212 1120 0169 63.

Syyskausi 6.10. – 08.12.2020
Syyslomaviikko 19.10. – 25.10.2020 (ei jumppaa)
Kevätkausi 12.01. – 27.04.2021
Talvilomaviikko 01.03. – 07.03.2021 (ei jumppaa)

Syyskokous Rautakankareen majalla
torstaina 29.10.20 klo 18.00 alkaen

Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle 
määrätyt asiat:
- 2020 toimintasuunnitelma

- 2020 talousarvio
- henkilövalinnat
- kahvitarjoilu

Tervetuloa osallistumaan!
Hallitus

Tervetuloa luontoretkelle!

Lähde mukaan luontoon perheesi kanssa nauttimaan perheen yhteisestä ajasta, liikunnan
ilosta ja voimaan hyvin yhdessä.
 

Kokoonnumme Tiiristuvalla (osoite Keskikankaantie 27 A, Hollola )
ma 28.9.2020 klo 18.00 , retki päättyy klo 20.00
 

Ota mukaan omat eväät (nuotio on saatavilla), istuinalusta, sään mukainen vaatetus ja 
iloinen, ihmettelevä mieli.

TIIRISMAAN LATU
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Marraskuun kaamoksen kaatamiseksi ja lähestyvän joulunajan hengessä Tiirismaan 
Latu ja Hollolan Avantouimarit järjestävät yhteisen talviuinti-illan jäsenilleen.

Ma 23.11. klo 17:30-20 Kynttiläpulahdus
Vähä-Tiilijärven talviuintipaikalla

Tule kokemaan hyytävä hurmos kastautumalla kalsaan veteen. Ennen pulahdusta voit 
osallistua ohjatulle lämmittelylenkille.
Rannalla nuotio ja tunnelmavalaistus. Tarjolla kuumaa glögiä – sekä joulupuuroa, niin 
kauan kuin isosta padasta riittää! 
Mukaan tarvitset uima-asun ja pyyhkeen sekä lämmintä vaatetta uinnin jälkeiseen 
ulkona seisoskeluun. Lisäksi mahdollinen lenkkivaatetus ja vaihtojalkineet sekä 
otsalamppu. Lenkkiohjelma tarkentuu lähempänä, seuraa tiedotusta.

Tervetuloa Sinä Tiirismaan Ladun tai Hollolan Avantouimarien jäsen! 

Latu-huppareita

Tilaamme Helly Hansen huppareita Tiirismaan Ladun
painatuksella. Selkään tulee mustalla Tiirismaan Latu since
1957 ja eteen sydämen kohdille Tiirismaan Ladun logo, sekin
mustana. Hupparin väri harmaa oranssein terein. Hupullinen ja
vetoketjutaskuilla. Lämmintä materiaalia. Koot S-XXL.  Hintaa
tulee n. 90€ riippuen tilausmäärästä.
Tilaukset sähköpostilla: Helena.kamarainen99@gmail.com

TIIRISMAAN LATU
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Maastopyöräilyä

Ohjatut maastopyöräilyn
yhteislenkit jatkuvat
syksyn mittaankin sen
mukaan, miten ohjaajia on
vapaalla. Yhteislenkit
yleensä torstaisin klo 18,
joskus päivä vaihtelee.
Lähtöpaikka usein
Tapanila tai Heinsuo,
joskus paikka vaihtelee.
Lenkeistä ilmoitellaan
Tiirismaan Ladun
Facebook-sivulla ja nyt
myös Instagramissa
(tiirlamtb). Instasta näkee
ilmoitukset, vaikka ei olisi
itse kirjautuneena.

Yhteislenkeille ovat tervetulleita kaikki maastopyöräilijät jäsenyyksiin katsomatta. 
Tarkista siis aina lenkin aika, paikka ja lenkkikuvaus (lenkin vaativuustaso). Lenkillä 
tarvitset toimivan ja huolletun maastopyörän sekä lisäksi kypärän, juomista, jotain 
varaenergiaa, puhelimen ja säänmukaisen varustuksen. Syksyllä ja talvella aina myös 
maastoajoon soveltuvat valot. Jos tule yhteislenkillemme ensimmäistä kertaa, tutustu 
ennakkoon lenkkiohjeisiin ja varustevinkkeihin nettisivuillamme (Tiirismaan Latu > 
Maastopyöräily) .
Syksyn aikana pyritään järjestämään hiukan pidempiä retkiajoja viikonloppuna. Niistä 
ilmoitellaan erikseen.

Tervetuloa maastoon ja poluille!
Suomen Ladun maastopyöräilynohjaajat 
Sonja, Ritu, Jaakko, Antti ja Tiina

MAASTOLIIKUNTAPOLKUJA MERKITÄÄN
LAHTEEN
Lahden kaupunki tilasi Tiirismaan Ladulta
polkusuunnitteluhankkeen. Sen tavoiteena on saada
Salpausselän metsiin muutamaa merkitty polkulenkki. Polut
soveltuvat esimerkiksi kävelyyn, polkujuoksuun,
maastopyöräilyyn ja koirailuun. Polkuja voi kulkea myös
talvella, lumitilanteesta ja liukkaudesta riippuen - talvikunnossapitoa ei ole. Jos lunta 
tulee paljon, polut soveltuvat myös lumikenkäilyyn. Vähemmällä lumella polut 
tamppautuvat auki käytön seurauksena. Laduilla ei talvella kuljeta ilman suksia, mutta 
merkityistä kohdista voi ladun ylittää. Polkuhankkeesta lisää seuraavassa Kiisassa.

TIIRISMAAN LATU
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Polkujuoksu, polkujuoksureitit, omatoimi, porukassa…

Pääasia että liikutaan

Korona-kevät lisäsi luovuutta polkureittien suhteen. Polkuohjukset Iiris, Jarno, 
Jorma, Mika, Virve, Tiina ja Helena ideoivat omatoimireitit pahimpaan eristysaikaan 
maaliskuussa. Ja niinpä syntyivät rivakasti PopUp-reitit: Tiirismaan kierros, 
Likolampi-Tapanila, Sietikka, Suurmäki, Ketarlammet, Hämeenkoski ja Tour de 
Tiilikangas. Vähintään 1000 henkilöä polkuili omaan tahtiinsa näitä merkittyjä reittejä. 
Maastopyöräilijät pystyivät kiertämään samoja reittejä ja saimme monta arvokasta 
vinkkiä pyöräohjuksiltamme. Yhteistyö pelasi tässäkin suhteessa!

Olihan siinä hommaa pitää reitit merkittyinä, kun jotkut veitikat pitivät meidät 
reittimestarit liikkeessä. Aina oli jokunen merkkinauha hävinnyt salaperäisesti. Iiris Sipi
ideoi infonauhan reittien varteen, jossa yhdistyksemme yhteystiedot ja teksti, joka kertoi
merkinnän/reitin olevan väliaikainen. Tämä infoliuska oli todella hyvä, ja merkinnät 
säilyivät pääosin paikoillaan. Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin liikuntavastaavat 
puolsivat lämpimästi näitä meidän ideoimia omatoimireittejä. Lahdessahan reitit 
kulkivat pääosin kaupungin mailla. Kattojärjestömme Suomen Latu huomioi Tiirismaan
Ladun omatoimireitit Kuukauden liikuntatekona! 

Ehkäpä juuri PopUp-polut siivittävät Lahden Maastopolkureitit -hankkeen  
toteuttamiseen. Tiirismaan Latu tekee reittikoordinaattori Tiina Riikosen työpanoksella.
Ohjatut polkujuoksu-, sauvakävely- ja maastopyörälenkit jatkuvat viikoittain. Seuraa 
tapahtumailmoituksia Tiirismaan Ladun facebook-sivuilla.

Tule mukaan – liikunta on yhteinen asiamme ja elämän eliksiiri!

TIIRISMAAN LATU
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Nukuttiin yö ulkona

Nuku yö ulkona on Suomen Ladun jokavuotinen tapahtuma. Samalla juhlistetaan 
Suomen luonnon päivää. ...yöpyjiä Mukkulan Metsähotellissa oli reilut 200: 
riippumatossa, tentsilessä, eri tyyppisissä teltoissa, mm. puolijoukkueteltoissa. 
Lauantaina kaunis, aurinkoinen sää. Sunnuntaiyönä ropsahti reipas sadekuuro, mutta ei 
se menoa haitannut. Osallistujille tarjottiin mm. seuraavia aktiviteettejä: rantaongintaa, 
aarresuuntaa, ritsa-ammuntaa, luontopolkua, metsämörripolkua, kirkkovenesoutua, 
melontaa, mölkkyä, MTB-
pyöräilyä, partiotouhuja,
iltajoogaa jne....
Mukkula on upea paikka ja
useampikin osallistuja oli
ensimmäistä kertaa
Mukkulassa, mutta ei
varmaankaan viimeistä.
Kuvia tapahtumasta löytyy
Tiirismaan Ladun netti- ja
facesivuilta.

                                                                               Kuva: Terhi K

Erityiskiitos n. 60 talkoolaiselle, jotka mahdollistivat tapahtuman onnistumisen. 
Lämmin kiitos Lahden Sydänyhdistys, Lahden seudun partiolaiset, OK Hämeenmaa, 
Sinuhe, Ruokamiehet, Kitetirri, Vesisamoilijat, Vaahtoveikot, Asko Siltovuori, Ulla 
Äyri ja muut tapahtuman mahdollistaneet.

Terkuin Helena ja Päivi Kaktsvärristä

Esittelyssä Sonia-Meri Fomin: Kestävän kehityksen asiantuntija
ja innokas talkoolainen 

Mistä sait idean tulla Lahteen kekeksi?
Päädyin Lahden tapahtumaan sattumalta, kun Nurmijärven metsähotelli peruutettiin ja 
halusin silti päästä auttamaan metsäjotellin järjestämisessä. 
Ilmoittauduin vapaaehtoiseksi ja laitoin sähköpostia Mukkulan metsähotellin 
järjestäjälle. Sieltä toivotettiin tervetulleeksi ensimmäiseen järjestämiskokoukseen. Siitä
se sitten lähti ja minut valittiin kokouksessa tapahtuman kestävän kehityksen 
vastaavaksi. 

Mikä on latuyhdistystaustasi?
Kuulin Nuku yö ulkona-tapahtumasta viime vuonna, kun olin työharjoittelussa Suomen 
Ladun toimistolla. Tein jäte- ja kierrätysneuvontaa Ladun toimistolle ja tapahtumiin.

TIIRISMAAN LATU
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Olin myös mukana Luode-hankkeessa suunnittelemassa ja luomassa Suuntamysteeri-
pelin. Kiinnostuin kovasti Suomen Ladun toiminnasta. Olen aika tuore latulainen, liityin
jäseneksi kesäkuussa 2019, ja lähdin heti vapaaehtoiseksi Oittaan metsähotelliin 
avustamaan luontovalokuvaus-retkiä. Tapahtuman jälkeen päätin, että seuraavana 
vuonna aion olla mukana järjestämässä vapaaehtoisena metsähotellia jonnekin.
Ja niin siinä sitten kävikin.

Mikä jäi mieleen Metsähotelli Mukkulasta?
Mukkulan metsähotellista jäi todella hyvä mieli. Oli ihanaa tavata lämminhenkisiä ja 
ystävällisiä ihmisiä ja koko viikonlopun ajan kokonaistunnelma tapahtumassa oli tosi 
lämmin ja mukava. Yöllä ja sunnuntaiaamulla ripotellut sadekaan ei lannistanut 
tunnelmaa. 

Miten kehittäisit tapahtumaa?
Mieleen jäi erityisesti ihmisten hyväntuulisuus. Tapahtumassa oli paljon väkeä ja 
erilaista ohjelmaa. Olisi hienoa, jos tulevat Nuku yö ulkona-tapahtumat tavoittaisivat 
myös muun kielisiä ja eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Ehkä siis englanninkielistä 
ohjelmaa tai mainostusta voisi kokeilla tulevina vuosina.

Mitä haluat kertoa itsestäsi?
Olen 28-vuotias turkulainen ja tuore luonto- ja
ympäristöneuvoja ammatiltani. Nuoruuteni
harrastin partiota ja mökkeilyä.
Työkoneidenkuljettajana työskentely ja työelämän
kiireellisyys syrjäytti retkeily- ja
ulkoiluharrastuksen kokonaan moneksi vuodeksi. 

Luontosuhteen?
Löysin retkeilyn ja luontokuvaamisen uudestaan
muutama vuosi sitten, vaihtaessani alaa ja
opiskellessani luonto- ja ympäristöneuvojaksi.
Hankin kameran ja muutamia retkeilyvarusteita ja
lähdin takaisin luontoon. Nykyään ulkoilu ja
luonto on iso osa elämääni. 

Muut harrastuksesi?
Aloitin tammikuussa Suomen Ladun kestävän kehityksen työryhmässä. Minua 
kiinnostaa kovasti kierrätys ja kestävä kehitys ja olen innoissani ja tosi motivoituneena 
mukana tässä työryhmässä!  
Haluan olla mukana vahvistamassa suomalaisten ulkoilukulttuuria ja  luontosuhdetta.
Minulle vapaaehtoisuus tuo suurta iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Olen lisäksi Suomen luonnonvalokuvaajat SLV ry:n hallituksen jäsen ja ulkoilu ja 
luontokuvaaminen on parasta mitä tiedän!

T.Sonia

TIIRISMAAN LATU
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Lahden Sydänyhdistys 

Yhdistys on jo yli kuusikymmenvuotias, ensimmäisten joukossa perustettuja Suomessa. 
Jäseniä on noin 1000 henkilöä.
Sydänyhdistys jakaa ennalta ehkäisevää tietoa sydän- ja verisuonitaudeista järjestämällä
asiantuntijaluentoja ja jakamalla infoa eri tilaisuuksista. Tukihenkilöt ja 
sydänkerhotoiminta antaa vertaistukea sairastuneille ja kuntoutuville.
Meillä toimii jumpparyhmä ja 3 kuntosali-iltaa tarjoaa monipuolista toimintaa 
liikuntaan.
Pikkuveskukävelyt kokoavat ulkoliikuntaan. Järjestämme teatteriretkiä ja matkoja 
monipuolisiin kohteisiin yhteisöllisyyden vaalimiseksi.
Yhteistyö Tiirismaan Ladun kanssa alkoi pari vuotta sitten ja on ollut mukavaa yhdessä 
tekemistä. Meillä osallistujia on toistaiseksi vähän, mutta toivon tekijäjoukon kasvavan,
jotka lähtevät myös näihin yhteisiin tapahtumiin. Meistä jotkut ovat myös Ladun 
jäseniä.

Yhteistyöterveisin,
Maija-Liisa Lindqvist
Lahden Sydänyhdistys ry puheenjohtaja

kuva: Terhi K

TIIRISMAAN LATU
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Pieni pako Iijoelle

Pitkin kevättalvea olin katsellut säätiedotuksia haaveksien. Etelän lumeton talvi oli ollut
pelkkää kidutusta. Ajatus kypsyi kuin varkain: entä jos vuokraisi Tiirismaan Ladulta 
lumikengät ja suuntaisi minilomalle Taivalkoskelle? Etsisi muutaman geokätkön ja 
tutustuisi samalla Kalle Päätalon synnyinseutuihin?
Järkeilen, että jos otan mukaan retkikeittimen ja parin päivän muonat, selviän koko 
reissusta todennäköisesti vähemmillä ihmiskontakteilla kuin yhdestä markettikäynnistä 
kotona.

Ti 14.4.
Saan auton pakatuksi klo 9.15. Keitän kahvit termariin, rahkapullaa pakkasesta. 
Alkumatkasta sataa sakeasti lunta, Mikkelissä taas on kesäkeli. Lumiraja tulee vastaan 
Kajaanin paikkeilla. Viimeiset 80 kilometriä ajan jo kuin rännissä mahtavien 
aurausvallien välissä.
Perillä Taivalkoskella tasan klo 18. Hotelli Herkon Kati soittaa autoon ja kertoo, mistä 
löydän huoneeni avaimen.
Herkko sijaitsee Taivalvaaran
päällä ja on koronaviruksen
vuoksi oikeastaan suljettu.
Olen kuitenkin saanut luvan
majoittua, jos hankin itse
aamupalani. Olen paikan
ainoa asiakas.
Illalla käyn vetristämässä
pitkän ajomatkan jumittamia
lihaksiani 13 km
pertsalenkillä Taivalvaaran
laduilla. Vaaran takana
mittaan suksisauvalla lumen
syvyydeksi noin 120 cm.

Siikaniemen laavu
Ke 15.4.
Uni loppuu jo kuudelta. Syön aamupalaa yksin huoneessani, mistään ei kuulu 
risaustakaan. Sitten olen valmis elämäni ensimmäiselle lumikenkäreissulle. Päätän 
muistaa Tiinan neuvon: kävele niin kuin muutenkin kävelisit.
Auto jää parkkiin Jokijärvellä Romppaisensalmen sillan kupeeseen, kun sidon 
”kanootit” jalkoihini. Huomaan heti, että hanki kantaa loistavasti, en uppoa juuri 
lainkaan. Tämähän toimii! Naksuttelen kelloon ensimmäisen geokätkön koordinaatit. 
Kätköjä on aseteltu pitkin Simosenpolkua, joka esittelee Päätalon paikkoja ja Jokijärven
vanhaa elämänmenoa.
Ensimmäinen purkki löytyy helposti Kirnusuolta, joka rajoittuu Jokijärveen. Suota 
halkoo vanha jaamantien pohja, muutamat poronjäljet ja hiihtolatu. Se tulee 
parinkymmenen kilometrin päästä Taivalkoskelta ja jatkuu Saijan lomakartanolle. 

TIIRISMAAN LATU



                                   KIISA 3/2020                         13

Tosimies olisi tietysti pyyhkäissyt tänne suksilla, mutta pikalomailevan etelänvetelän 
täytyy tyytyä vähempään suorittamiseen.
Käyn vilkaisemassa Päätalon synnyinkotia ja narskuttelen edelleen hankia pitkin etelään
kohti Tyräjokea. Olen kaavaillut taukopaikaksi Siikaniemen laavua. Matkalla ohitan 
geokätkön, joka on ripustettu noin neljän metrin korkeudelle puuhun. Ei mitään toivoa 
yltää siihen edes suksisauvalla.

Laitan laavulle tulet ja alan puuhata 
lounasta – tänään Siikaniemen keittiö 
tarjoaa pasta bolognesea suoraan 
pussista (lisää vain vesi). Kun saan 
veden kuumennettua, tajuan 
unohtaneeni lusikan. Lopulta päädyn 
kauhomaan sotkun suuhuni 
kompassilla: ei mikään mainittava 
kulinaarinen elämys.

Laavulta otan suunnan Kantoniemen 
niittysaunalle, jonne on jokivartta 
puolitoista kilometriä. 

Niittysaunassa

Tyräjoki virtaa jo sulana, muutama laulujoutsen väistää minut kohteliaasti. Aurinko 
pysyttelee onneksi ohuen pilviverhon takana, sillä 
olen unohtanut myös aurinkolasit.                               
Aikani soita ja rantaniittyjä pitkin talsittuani huomaan vesirajassa jotain ruskeaa, joka 
katoaa lumiliepeen alle piiloon. Toivon sitä saukoksi, mutta kyllä se on minkki. Se 
tähystelee vielä pari kertaa lumirajassa kuin periskooppi. Eipä uskoisi, että noin veikeä 
otus on oikeasti armoton tappaja.
Niittysaunalla loggaan seuraavan kätkön löydetyksi. Aikoinaan heinäntekijöiden 
tukikohtana toiminut rakennus on yhä yövyttävässä kunnossa, vaikka kiuas näyttääkin 
romahtaneelta. Istuksin aikani ja päätän sentään palailla autolle päin.

To 16.4.
Aamupalan jälkeen Taivalvaaran ladut kutsuvat hiihtäjää. Yöllä on ollut pikkupakkasta, 
haaveilen vapaan tyylin lentokelistä. Latukone on kuitenkin ehtinyt jo käydä, eikä 
lumenpinta ole enää niin rapsakka kuin olin toivonut. Kierrän Pahkakurun lenkin ja 
napsin ladun varresta samalla muutaman helpon geokätkön. Lenkille tulee mittaa 23 
km.
Iltapäivän omistan lumikenkäilylle Turpeisenjärven maastoissa. Tähtään laavulle, jonne 
on isommalta tieltä linnuntietä noin 3 km. Paarustan huonosti aurattua metsätien pohjaa,
kunnes kyllästyn ja siirryn metsään. Hangella kävely tuntuu helpommalta kuin tiellä, 
jossa on auton ja moottorikelkan tekemiä uria. Metsässä alkaa kuitenkin jo upottaa 
varsinkin puiden läheisyydessä.
Yksitoikkoisessa maisemassa matka tuntuu etenevän piinaavan hitaasti, mutta vihdoin 
kelloni surahtaa geokätkön lähestymisen merkiksi. 
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Laavulle pitää mennä Ulkuojan yli pientä siltaa, jolla on noin metrin korkuinen, hyvin 
kapea lumipatja. Pelkään horjahtavani selälleni ojaan, sillä mahdun menemään 
lumikenkineni sillalla vain kylkimyyryä. Pääsen yli kuivana, mutta geokätköä en löydä. 
Vielä ärsyttävämpää on se, että laavulla on surkea lyhytvartinen kirves ja polttopuina 
vain oksaisia havupuupökkelöitä. Onnistun kuitenkin nyrhimään niistä irti sen verran 
pilkettä, että saan makkaratulet tehtyä.
Iijoki on tällä kohdalla nimeltään Murhijoki. Noin sata metriä leveä koskenniska 
avautuu suoraan laavun edessä. Päivä on perusharmaa, pienen kosken kohinaan voisi 
vaikka nukahtaa. Syötyäni pistäydyn kilometrin päähän Turpeisenjärven rannalle. 
Nykyajan vonkamiehet näyttävät päräytelleet kelkoillaan pitkin pitkulaista järvenselkää 
kohti Idänpään Keisarin hovia. Päätalon kirjoja lukeneet tietävät, millaista lystiä siellä 
talvella 1942 pidettiin.
Palailen autolle moottorikelkkauraa pitkin. Viiteen paluukilometriin tuhriintuu melkein 
tunti, jalat ovat jo aika muusia.

Pe 17.4.
Aamulla pikapuuro, pakolliset pakkaushommat ja tien päälle. Olisihan täällä vielä 
viihtynyt, mutta etelä kutsuu. Ennen Syötteen tienristeystä näen koko reissun ainoan 
poron. Se pyrkii konepellilleni, mutta onneksi korkeat aurausvallit toppaavat 
luontokappaleen etenemisen ajoissa.
Pudasjärven mentyä hyvästelen Iijoen, joka jatkaa tien vierestä kohti nimipitäjäänsä ja 
merta. Lumesta on siinä kohti jäljellä vain rippeet.

Tyräjoki

teksti ja kuvat: Ilkka Kuosmanen
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