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Johtokunta 2021

Puh.johtaja: Hannu Backman     email:hannu.backman(at)phnet.fi   044 - 3320 232
Varapuh. joht. Anni Viljanen      email:anni.viljanen(at)outlook.com  040 - 554 1561 
Sihteeri: Päivi Virtanen     email:paivivirtanen12(at)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(at)luukku.com         044 270 0105
Timo Riikonen                email:timo.riikonen1(at)gmail.com   0400 - 498 618
Jarno Malaska                email:malaska(at)gmail.com 040 - 737 6191
Helena Kämäräinen       email:helena.kamarainen99(at)gmail.com     0400 - 325 290
varajäsenet: 
Tiina Riikonen                email:tiina.riikonen(at)iki.fi         050 - 560 1770
Mika Rantakari     email:mika.rantakari(at)gmail.com 045 - 670 5557, 
  

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 2021 elokuussa 1753 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* 
   

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

TIIRISMAAN LATU
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Tervehdys latulaiset!

On vietetty toinen Koronakesä. Tälläkertaa helteisenä ja sateettomana. Monet 
luontoharrastukset, kuten polkujuoksut, pyöräilyt ja useimmat muutkin aktiviteetit ovat 
ollet 30 asteen lämmössä monelle rasittavia. Jopa marjastus nyt elokuussa on  
kuivuuden takia tuottanut huonoa satoa.

Syksy  alkaa perinteisillä tapahtumilla. Jumppa ja Nuku yö ulkona jo elokuussa ja 
syyskuun alussa vietetään Metsäliikuntapäivää Tiiristuvalla. Ruskaretket ja vaellukset 
toteutuvat toivottavasti suunnitellulla tavalla.
Syyskokoukseen toivotaan runsaasti yhdistyksen jäseniä päättämään tärkeistä asioista.

Suurin muutos on tulossa tämän jäsenlehtemme Kiisan ilmestymisessä. Suomen 
Ladusta saatujen suositusten pohjalta jäsentiedotteet pyritään lähettämään sähköisenä 
tiedostona. Paperista printtilehteä ei tietenkään hylätä ja kaikki halukkaat sen saavat.

Toiminnallista liikuntasyksyä toivotellen….!

Hannu Backman
Puheenjohtaja

TIIRISMAAN LATU
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Tulevia tapahtumia:

elokuu
la  28.8. - su 29.8.21 Nuku yö ulkona Kärkölän Kalliopirtillä  -  sivu 5
ti   31.8.21 Jumppa Möysän koulussa  (jos ei ole koronarajoituksia) - sivu 7

syyskuu
la  4.9.21 klo 10-15 Metsäliikuntapäivä Tiiristuvalla - sivu 9
pe 10.9. - la 18.9.21 Ruskaretki Saariselälle – sivu 7

lokakuu
la  2.10.21 VeloFinland -seminaari Lahdessa, Salpausselkä Trails polkuajelu
ke 20.10.21 klo 18 Syyskokous Rautakankareen majalla – sivu 8
ke 22.10.21 klo 18 Otsalamppuretki Tiiristuvalta (säävaraus) – sivu 8

Polkujuoksulenkit jatkuvat viikottain, ajat  facebookissa
Maastopyörälenkit jatkuvat viikottain, ajat facebookissa

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

Kuva TL: facebook

TIIRISMAAN LATU
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NUKU YÖ ULKONA 28. – 29.8.2021 
 KÄRKÖLÄN KALLIOPIRTILLÄ

Alkaa la 28.8.2021 klo 16 ja päättyy su 29.8.2021 klo 12

Perheiden luontopolku perintömetsässä
Lähipolut ja -reitit, melontaa

Mölkkyä, ritsakisa ym.
Rantaongintaa 

Makkaranpaistoa, rantakalakeitto
Saunomista, uintia, yhdessä oloa

Jokamiehen oikeudet -polku

Maastopyöräilijoille on suunniteltu reitti Kalliopirtille ja se lähtee Heinsuon
kentältä Hollolasta klo 14. Tavaroiden kuljettamisessa avustetaan.

Ilmoittaudu seuraavin tiedoin, viim. 25.8. KLO 18 mennessä:

Etunimi:
Sukunimi:
Sähköpostiosoite
Montako osallistuu tapahtumaan:
Yövyttekö: Kyllä Ei
Syöttekö aamupuuron:Kyllä Ei

Ilmoittaudu sähköpostilla: tiirismaan.latu  @  gmail.com  
• Tai puhelimitse 0400 325 290 (Helena)
• Leirikeskus Kalliopirtti (Kärkölä), Kalliopirtintie 20, 16610 Kärkölä
• Osallistujia otetaan max. 100 henkilöä.

YHTEISTYÖKUMPPANIT:

www.sydanliitto.fi/lahti https://teuronjoenlatu.webs.com 

TIIRISMAAN LATU
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MITÄ MUKAAN?

➢ Makuupussi
➢ Makuualusta - myös riippumattoon 
➢ Teltta, riippumatto tai Tentsile
➢ Otsa- tai taskulamppu
➢ Riittävästi lämmintä ja sään mukaista vaatetta
➢ Ruokaa, ruuanvalmistusvälineet ja ruokailuvälineet (muki, lautanen, 

lusikka/haarukka)
➢ Roskapussi omille roskille
➢ Henkilökohtaiset lääkkeet
➢ Istuinalusta tai retkituoli 
➢ Pyyhe ja uima-asu 

TERVETULOA NUKUMAAN YÖ ULKONA SUOMEN LUONNON PÄIVÄNÄ
TUHANNEN TÄHDEN ALLA…

https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu.html  

TIIRISMAAN LATU
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JUMPPAAMAAN

Latulaisten jumppa alkaa TI 31.8.21  Möysän koulussa os. Hiljankuja 6. Tiistaisin klo 
16.30–17.30 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 on 
oikea aika aloittaa kunnon kohotus hellekesän jälkeen.
Maksu 15 € syksy/15 € kevät. Maksetaan Tiirismaan Latu ry:n tilille no FI85 4212 1120
0169 63. 

Huom! Jos koronarajoitukset muuttavat jumpan aikataulua, siitä ilmoitetaan kotisivulla, 
os. tiirismaanlatu.fi ja facebookissa.

Syyskausi 31.8. – 14.12.21
Syyslomaviikko vko 43 (ei jumppaa)
Kevätkausi  11.1.22 – 26.4.23
Talvilomaviikko vko 9 (ei jumppaa)

RUSKAMATKA SAARISELÄN SUUNNALLE VK 37

Tiirismaan Latu ry järjestää bussimatkan Saariselän suunnalle. Koko UKK-puisto on 
käytettävissäsi päiväretkiin tai pidempään vaellukseen.

Vaeltajille järjestyy majoitus viimeiselle yölle (45 €/ hlö, sis. sauna, liinavaatteet, 
päivällinen, aamiainen), päiväretkeilijät voivat varata majoituspaikkansa itse Kiilopäältä
tai Saariselältä. 1 miehelle ja ehkä parille naiselle löytyy majoitus Ahopäästä myös 
Tiirismaan Ladun kiintiöstä hintaan à 100 €. 

Edestakaisen bussimatkan hinta on 170 €/ hlö. Lähtö Hollola/ Lahti pe-iltana 10.9.2021.
Kyytiin pääset myös Jämsästä, Jyväskylästä tai Hirvaskankaalta. Paluu la 18.9.2021
Koko ilmoitus löytyy netistä 
http://tiirismaanlatu.suomenlatu.datalatu.fi/toiminta/retkeily/tulevat-matkat-ja-retket-
2021/

Pikaiset tiedustelut terhi.k.koivisto(at)gmail.com, 0400-939 690. 

TIIRISMAAN LATU
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Syyskokous Rautakankareen majalla tiistaina 20.10.21 klo 18

Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat:
- 2022 toimintasuunnitelma
- 2022 talousarvio
- henkilövalinnat
- kahvitarjoilu

Tervetuloa osallistumaan! Hallitus

OTSALAMPPUVAELLUS TIIRISMAAN METSÄSSÄ
 

Tervetuloa syksyiselle otsalamppuvaellukselle Tiirismaan metsään perjantaina 22.10.21.

Lähdemme Tiiristuvalta klo 18, jos sää on suotuisa (vesisateessa ei ole mukava 
lamppujen kanssa mennä). Lähtiessä sovitaan retken pituus ja patikoidaan pimeitä 
polkuja pitkin lamppujen valaistessa. 
Toivottavasti saamme pitkän lamppurivistön polkuja tallaamaan. Retken jälkeen 
vietämme nuotiohetken Tiiristuvan nuotiolla makkaraa paistaen ja eväitä nautiskellen 
(omat eväät).

Otapa siis sauvat nurkasta tai tule ilman. Tiiristuvalta voi myös lainata sauvoja. 

Vetäjänä Jorma Kampman

TIIRISMAAN LATU
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Metsäliikuntapäivän Tiiristuvalla la 4.9.2021 klo 10-15

Tiirismaan Latu järjestää koko perheen Metsäliikuntapäivän Tiiristuvalla lauantaina 
4.9.2021 klo 10-15. Siellä tapaat toiminnastamme vastaavia ihmisiä, aktiiviharrastajia ja
pääset tutustumaan eri lajeihin ja toimintaamme.

Metsäliikuntapäivässä pääset ohjatulle metsälenkille tai -retkelle jalan tai polkupyörällä,
metsäjumppaamaan, etsimään sieniä, villiyrttejä tai rasteja, muumimetsäseikkailemaan 
tai muuten vaan nuotiotulille istumaan ja nautiskelemaan samanhenkisestä seurasta. 
Tekemistä ja ohjelmaa löytyy kaikenikäisille.

Uusille jäsenille on luvassa myös pieni tervetuliaislahja, joten kannattaa ainakin käydä 
hakemassa se, sekä kuppi kahvia. Samalla matkaan voi tarttua uusi harrastus ja kivoja 
kavereita.

Tarjolla kahvia ja mehua ja myynnissä retkeilyvaatteita  https://ukuit.fi/ 
ja urheiluvarusteita   http://www.pitokarva.fi/customski/  
Mukana myös Lahden Sydänyhdistys https://sydan.fi/lahti

Metsäliikuntapäivän ohjelma

10.00 Tapahtuman avaus
10.30  Polkujuoksulenkki (1-1,5h)
11.00  Perhepolkujuoksu (alle 1h)
11.30  Maastopyörälenkki (2h)
12.00  Sieni- ja villiyrttiretki (1-2h)
12.30  Sauvakävely (1,5h)
13.30  Suppajumppa-venyttely (1h)

Koko päivän:

– Muumiaiheinen metsäseikkailu perheille
– Mobo-mobiililaitesuunnistusopastusta
– Tietoa Tiirismaan Ladusta, retkeilystä ja jokamiehenoikeuksista.
– Lainattavien retkeilyvarusteiden esittelyä
– Tarjolla kahvia, mehua, pullaa ym.
– makkaranpaistomahdollisuus nuotiolla
– Uusille jäsenille tervetuliaislahjat

Lisätietoja www-sivuillamme:   http://tiirismaanlatu.suomenlatu.datalatu.fi/        
sekä Facebookissa:     https://www.facebook.com/tiirismaanlatu     
ja tapahtumavastaavalta Anne Rauhamäki puh. 040 8207867 
t  ai            arauhamaki@gmail.com  

Yhdistyksen vastuuhenkilöiden yhteystiedot löydät osoitteesta:
http://tiirismaanlatu.suomenlatu.datalatu.fi/yhdistys/toimihenkilot-ja-yhteystiedot/

TIIRISMAAN LATU
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Emännän/Isännän hakeminen Rautakankareen majalle

Rautakankareen maja sijaitsee kuten nimikin sanoo Rautakankareella, 
os. Rautakankareenkatu 33,15950 Lahti. Majaa vuokrataan kesäisin yksityisille ja 
yhteisöille saunailtojen ym. tapahtumien järjestämiseen.
Majaemäntä Anni ja apumies Anssi ovat nyt kahdeksan vuoden jälkeen jättämässä 
viestikapulaa eteenpäin seuraaville. Aikansa kutakin, kuten sanotaan. Nyt on seuraavien
vuoro. 
Itse homma on pitkälti kalenterin ja varausten vahtimista sekä avainten luovutusta ja 
vastaanottamista. Toimintaa on pääosin kesäkaudella toukokuulta pakkasiin asti. 
Majalla on vietetty Tiirismaan ladun omien tilaisuuksien lisäksi syntymäpäiväjuhlia, 
lakkiaisia, polttareita, kauden päättäjäisiä, taloyhtiön kokouksia, koulutuksia, 
saunailtoja kavereiden tai perheen kanssa jne. Majan vuokraajat siivoavat paikat itse ja 
vievät roskat pois lähtiessään. 
Jos kiinnostuit hommasta ja olisit käytettävissä, niin kilauta Hannulle, 
puh. 044 332 0232 tai kysele hommasta enemmän Annilta puh 040 554 1561 (iltaisin). 

Latuliiveä hankinnassa

Tiirismaan latulaisilla on mahdollisuus hankkia itselleen ulkoiluliivi Tiirismaan Ladun 
logolla varustettuna.
Väri on Suomen lipun sininen, valkoisilla
vauhtiraidoilla sekä oranssilla tereellä
valkoisen vauhtiraidan sisällä.
Tarjolla on naisten malli, "muotoiltu" sekä
unisex-malli, joka on hiukan leveämpi ja käy
sekä miehille että naisille. Edessä
vetoketjutaskut. 
Näitä voi tilata itselleen n.50 euron hintaan. 

Koot ovat naisille S - XL ja unisex-koot S -
XXL.
Helena voi kertoa lisätietoja hankinnasta ja
mahdollisesta sovitus ajasta 
p. 0400 325 290   email:helena.kamarainen99(at)gmail.com

Tilaappa itsellesi mukava ulkoiluliivi oman yhdistyksesi tunnuksilla.

TIIRISMAAN LATU
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TIIRISMAAN LATU

�
Raija Järvinen: Soidinyöt 

”Silloin löydän kadonneen kumpareen, sen missä olin törmännyt metson telaketju-
jälkiin aiemmin talvella! Ja millainen paikka on nyt: täynnään linnunjälkiä, pitkin, 
poikin ja päällekkäin! Kuin porotokka olisi vyörynyt yli. Tässä on metson soidin-
paikka, kiimakenttä.”  
Esikoisteoksensa kirjoittaneelle Raija Järviselle metsä on aina ollut koti, syli ja sy-
dämen asia. Ensin lapsuuden kotimetsä, sitten retkimetsät, marjametsät, lenkkipolut, 
vaellusreitit ja umpiset. Vasta Pyhällä oli malttia pysähtyä katselemaan ja kuuntele-
maan. Ja sitten alkoikin tapahtua.  
Luonnossa niin monet eri asiat vaikuttavat tapahtumien kulkuun. Ihmisen on vaikea 
ymmärtää, että tapahtumat eivät valmistu tai kehity, niitä ei voi varmuudella ennustaa 
eikä johdatella. Ihminen voi vain tarkkailla – ja ihmetellä.  
Soidinöiden sivuilla sukelletaan uppuraiseen talvimetsään, kitisevän pakkaslumen 
pastelliin, helisevään kevätyöhön. Ahtaassa piilokojussa muu maailma unohtuu ja 
soidinlaulu soi. Onni istahtaa olkapäälle.  
Eräkirjailija Seppo Saraspää luonnehtii kirjauutuutta näin:  
”Soidinyöiden” ehdoton vahvuus on onnistunut ja tarkka luontokuvaus. Kevätyöt pi-
irtyvät selkeinä lukijan silmiin. Voi melkein kuulla metsäsuksien rapinan yökylmän 
puraisemalla soselumella. Tapahtumat on kuvattu sellaisella varmuudella, jonka vain 
omakohtaiset kokemukset voivat antaa. 
Kirjoittaja kykenee ja uskaltaa kuvata rehellisesti omia sisimpiä tuntojaan. Hän avaa 
lukijalle oven, jolle pysähtyy, sulkee silmänsä ja tuntee tekstin koskettavan omia 
syvimpiä tuntojaan. 
  

Koko: 220 * 220 mm. Laajus 153 sivua. Hinta: 25 € (+ postitettuna 3 €)  

Kustantaja: Väyläkirjat    www.vaylakirjat.fi

WWW.VAYLAKIRJAT.FI

SOIDINYÖT

RAIJA JÄRVINEN
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”Silloin löydän kadonneen kumpareen, sen missä olin törmännyt metson tela-
ketjujälkiin aiemmin talvella! Ja millainen paikka on nyt: täynnään linnunjälkiä, 
pitkin, poikin ja päällekkäin! Kuin porotokka olisi vyörynyt yli. Tässä on metson 
soidinpaikka, kiimakenttä.”
 
Metsä on aina ollut kirjoittajalle koti, syli ja sydämen asia. Ensin lapsuu-
den kotimetsä, sitten retkimetsät, marjametsät, lenkkipolut, vaellusreitit ja 
umpiset. Vasta Pyhällä oli malttia pysähtyä katselemaan ja kuuntelemaan. 
Ja sitten alkoikin tapahtua.

Luonnossa niin monet eri asiat vaikuttavat tapahtumien kulkuun. Ih-
misen on vaikea ymmärtää, että tapahtumat eivät valmistu tai kehity, niitä 
ei voi varmuudella ennustaa eikä johdatella. Ihminen voi vain tarkkailla 
– ja ihmetellä.

Soidinöiden sivuilla sukelletaan uppuraiseen talvimetsään, kitisevän 
pakkaslumen pastelliin, helisevään kevätyöhön. Ahtaassa piilokojussa 
muu maailma unohtuu ja soidinlaulu soi. Onni istahtaa olkapäälle.

ISBN 978-952-7375-64-8
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Raija Järvinen: Soidinyöt (Väyläkirjat, 2021)

Pyhätunturin mökillään kotia pitävä, hollolalainen erä- ja luonto-opas Raija Järvinen, 
66, on kirjoittanut väkevän ja mieleenpainuvan esikoisteoksensa takapihaltaan aukeavan
tunturiaapan ja metsä-Lapin yhdestä kiehtovimmasta tapahtumasta – metson soitimesta. 

Kirja ei ole tyypillinen luontokuvakirja, jossa vuollaan irrallisia lastuja, novelleja. 
Järvisellä on kerrottavanaan tarina: metson soitimen edistymisen lisäksi kehityskulku 
luonnontarkkailijan oppipolulla. Luonnon arvaamattomuuden kuvailu. Ja sen 
vastinparina meidän ihmisten halu kontrolloida kaikkea, asettaa tavoitteita, aikatauluja, 
rytmityksiä ja päättää asioiden kulku ennalta. ”Luontoa ei voi asetella mielensä 
mukaiseksi”, kirjoittaa Järvinen ja on enemmän oikeassa kuin luonto itsekään.

Kirjan matkassa eletään kiihkeää loppukevättä: etsitään, petytään, väsytään ja 
löydetään. Järvinen maalaa eteemme unenomaisia tapahtumia, jotka häipyvät yhtä 
nopeasti kuin alkoivatkin. Kirjoittaja kuvailee jokaisen rasahduksen, kahahduksen, 
tuulen liikkeet ja korvessa kaikuvat naksutukset niin hyvin, että tuntuu kuin olisi itse 
soidinkummulla tarkkailemassa metsojen lisäksi Järvistä. Lukija jännittää, miten 
kirjoittajan intohimoinen ja sinnikäs hiihtely kevätsohjon ja upottavien soiden läpi saa 
palkintonsa - vai saako? 

Soidinyöt peilaa lukijalle hienovaraisesti ja osoittelematta maailmankuvan, jossa on 
opittu kunnioittamaan luontoa. Ymmärtämään, että me ihmiset olemme täällä vain 
vieraina ja käymässä. Järvinen kääntyy takaisin kotiin koko päiväksi suunnittelemaltaan
retkeltä, kun vahingossa pelästyttää kovassa paukkupakkasessa ukkometson liikkeelle 
suojastaan. Harmitus on niin kova, että on tullut häirinneeksi luonnon rauhaa ja 
mahdollisesti aiheuttanut linnulle vaaraa. 

Tällaista asennemaailmaa koko ihmiskunta kaipaa ja se on yksi kirjan suurimmista 
anneista. Kirjoittaja liikkuu luonnossa nöyrästi ja sen lakeja noudattaen, ihmisten 
asettamat päämäärät unohtaen. Järvinen ei saarnaa, ei opeta tai neuvo, mutta onnistuu 
kuitenkin tarjoilemaan lukijalle suuria: luonnon täydellistä kunnioitusta, sen ihmeistä 
nauttimista ja niistä haltioitumista. Elämistä hetkessä. Juuri niin kuin luontokin tekee. 

Kirja avaa lukijan eteen sellaisen maailman, minkä koko sydämestään toivoisi koko 
ihmiskunnan kerran kokevan. Ehkä meillä sen jälkeen olisi seitsemän miljardia 
luonnonsuojelijaa, pysähtynyt ilmastonmuutos ja ennen kaikkea tasapainoisia ja 
kiitollisia ihmisiä, jotka ymmärtävät oman paikkansa ja roolinsa yhtenä luonnon 
osasena. Kaikki eivät kuitenkaan voi metson soitimelle päästä. Onneksi meillä on 
Järvisen kaltaisia esikokijoita, jonka tarinan voi halutessaan lukea. Todella toivon, että 
niin tapahtuisi. En Järvisen kirjamyynnin takia. Luonnon takia.

Eve Tarkkonen

Raija Järvinen on pitkäaikainen Tiirismaan Ladun jäsen, kokenut vaeltaja ja eräopas

Kirjaa   voi   ostaa myös   suoraan Raijalta   hintaan 25 euroa.   Puh, 040 658 0808  
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Miikka Kallio - Ulkoilulähettilään esittely

Olen Miikka Kallio ja Suomen Ladun ulkoilulähettiläs. Ulkoilulähettiläiden valinnassa 
on otettu huomioon, että lähettiläitä on ympäri Suomea tuomassa esiin upeita 
ulkoilupaikkojamme. Haluan itse olla oman Instagram-tilini kautta tuomassa esiin 
Päijät-Hämeen ulkoilumaastoja ja kannustamaan ihmisiä ulkoilemaan ja liikkumaan 
ulkona. Ulkoilulähettiläiden valinnassa on otettu myös huomioon lajikirjo. Itse taidan 
olla kenties ainoa ulkoilulähettiläs, jonka talvikauden päälajina on retkiluistelu ja kesän 
päälajina suppailu. Meidän alueemme onkin näiden lajien harrastajalle lukuisine 
järvineen loistava kohde. Olen tullut tunnetuksi siitä, että harrastan melkein kaikkia 
lajeja maalla, vedessä, lumella ja jäällä. Ilmatilan olen jättänyt muille!

Olen ammatiltani muusikko ja tullut tunnetuksi silläkin puolella monipuolisuudesta. 
Aloitin jazzpianistina, siirtyen pian kuitenkin oman tien kulkijaksi. Perustamastani 
Miikka Kallio Bandista tuli Suomen yhden legendaarisimmista musaklubeista Lahden 
Torven House Band jo heti nuoruusvuosinani. Se oli hieno kasvualusta. Saimme 
ravintolan legendaariselta portsarilta ja musavastaavalta Jartulta luvan soittaa 
kaikenlaista musiikkia. Milloin tulkitsimme klassisen musiikin puolelta muistolaulua 
Hiroshiman uhreille, milloin soitimme räimeää punkkia ja milloin mitäkin. Opinnot 
veivät minut Pietarin suuntaan, josta aloin saada uskomattomia 
konserttimahdollisuuksia – tällä kertaa säveltäjänä! Teoksiani kantaesitettiin Pietarin 
filharmonian salissa ja muissa maineikkaissa konserttisaleissa. Esiintyjinä Mariinski-
teatterin soolosellistiä ja muita huippuja. Yhtäkkiä minut tunnettiin Pietarissa 
säveltäjänä ja minua tervehdittiin: Dear, Mikka! (toinen i-kirjain tippui Venäjällä pois). 
Alkoi kaksoiselämä: Venäjällä säveltäjä, Suomessa pianisti. Tämä monipuolisuus ei 
rajoittunut kuitenkaan vain musiikkiin, vaan laajentui ulkoilun parissa. Ulkoilu ja 
liikunta oli ollut minulle aina vastapainoa musiikille. Osat olivat vain vaihtuneet. 
Lapsena urheilu oli ykkönen ja rentouduin soittamalla pianoa. Lapsena harrastamani 
lajit tennis ja golf antoivat minulle ilmeisesti loistavan pohjan tulevaa varten. Golfista 
opin hermojen hallintaa, peliälyä ja luonnossa olemisen ihanuutta. Tenniksestä nopeutta,
kestävyyttä ja voimaa. Aikuisena ei ole ollut juuri ongelmia ottaa uutta lajia haltuun. 
Nykyään minut voi nähdä talvisin hiihtämässä, laskettelurinteessä, retkiluistelemassa, 
pelaamassa squashia. Kesäisin suppailemassa, pyöräilemässä ja melomassa. Usein nämä
lajit eivät edes katso vuodenaikaa: suppailen jäiden seassa, melon talvisin avonaisissa 
joissa, pyöräilen hangella. Retkiluistella en ole vielä kyennyt kesäisin, vaikka viime 
vuoden heinäkuussa se oli lähellä kun olin vaeltamassa Norjan vuorilla. 

Tykkään ennen kaikkea seikkailusta. Luonto on täynnä hienoja kohteita, haluan etsiä 
niitä ja nähdä niitä. Haluan antaa myös muille mahdollisuuden löytää uusia hienoja 
kohteita, tai jos joku ei ole kykeneväinen itse seikkailemaan, haluan viedä heidät 
virtuaalimatkoille kanssani, jolloin he saavat Instagram-tililläni (@miikka.kallio) 
seurata seikkailujani. Toivottavasti voin olla myös Tiirismaan latulaisille antamassa 
vinkkejä yhä uusista ja uusista kohteista, lajeista ja harrastusmahdollisuuksista. Samalla 
saaden teiltä vinkkejä mihin kannattaa suunnata seuraavaksi!

TIIRISMAAN LATU
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Seikkaillessa näkee monenlaisia upeita maisemia, pääsee paikkoihin joihin ei muuten 
pääsisi. Tykkään valokuvata paljon. Osa kuvista näyttää hurjille, ennen kaikkea 
retkiluistelureissuilla. Osa on kuvaharhaa, osa on todellisuutta – henkeäsalpaavia 
maisemia koko sielun täydeltä. Useat sanovat minulle seikkailujeni olevan extreme-
urheilua. Itse en sanoisi niin. Olemme äärimmäisen tarkkoja turvallisuudesta. 
Esimerkkinä toimikoon retkiluistelu, jonka suosion uskon kasvavan vuosi vuodelta, kun
talvet muuttuvat alueellamme vähälumisemmiksi. Toivoisin että retkiluistelua 
harrastettaisiin vain seurassa, josta löytyy paljon harrastajia ja kokeneita jäänlukijoita. 
Nyt kun syksy alkaa olla ovella muistuttaisinkin ihmisiä, että jos on yhtään kipinää tuon
hienon harrastuksen pariin näkemään miten luonto voikaan olla niin kaunis jäältä 
katsottuna, nyt olisi sen aika. Saan yleensä helmi-maaliskuussa paljon yhteydenottoja 
somen kautta, että miten tuota lajia pääsisi harrastamaan. Valitettavasti tällä hetkellä on 
niin, että kurssit järjestetään käytännössä vain kauden aluksi marras-joulukuun tienoilla.
Kohta on siis aika aktivoitua jos haluat ihanille kevätjäille! Lisäksi voin sanoa että 
tuohon lajiin se huikein sää saattaa olla myös sateinen ja synkkä keli. Muut istuvat 
sisällä, kun luistelijat ihmettelevät kuinka jään päällä oleva vesi tekee luistelusta 
vauhdikasta, heijastaa peilikuvamaisia maisemia. Tuntuu paratiisilta maan päällä. Tätä 
lienee vaikea selittää sisällä sadetta pitävälle ihmisille.

T. Miikka

Kuvat: Miikka Kallio

TIIRISMAAN LATU
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email@Kiisa email@Kiisa email@Kiisa 

Tämä jäsenlehtemme Kiisa lähetetään sähköisenä PDF-tiedostona kaikille niille 
yhdistyksen jäsenille joilla on sähköpostiosoite Suomen Ladun jäsenrekisterissä.
Halutessasi  saat Kiisan jatkossa postin kautta ilmoittamalla asiasta sähköpostilla 
kiisa.tiirismaa@gmail.com.

Ellei sähköposti osoitetta rekisterissä ole tai se osoittautui toimimattomaksi tai 
muuten virheelliseksi elokuun alussa lähetetyssä tapahtumien ennakkoinfossa, niin
saat jäsenlehtemme Kiisan entiseen tapaan paperisena postin välityksellä.

Useimmat virheilmoitukset tulivat työpaikan osoitteista tai muuttuneista vanhemmista 
osoitteista. Mikäli tiedät osoitteesi muuttuneen sen jälkeen, kun olet liittynyt jäseneksi 
ja haluan tiedotteet sähköisinä niin ilmoita nykyinen toimiva osoite  Suomen Ladun 
jäsenpalveluun osoitteessa jasenpalvelu@suomenlatu.fi tai täytä palvelukortti 
osoitteessa suomenlatu.fi/palvelukortti . Osoitteenmuutoksia ei tarvitse ilmoittaa, sillä 
osoitteet päivittyvät automaattisesti Postin rekisteristä, mikäli et ole kieltänyt 
päivittämistä. 

Kiisa lähetettiin nyt sähköpostilla n. 800 jäsenelle. Paperilehtiä postitetaan n. 350 kpl

Jos valitset sähköposti-KIISAN, niin silloin et saa printtiversiota postitse.

email@Kiisa  email@Kiisa email@Kiisa 

Polkujuoksu ja Swimrun lenkki / kuva TL: facebook
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Jäsentietoja
Tiirismaan Ladussa oli elokuussa 2021 1753 maksanutta jäsentä. Lisäksi jäsenlistalla on

jäseniä, jotka eivät olleet jäsenmaksua maksaneet. 

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

  

TIIRISMAAN LATU

      Kiisa 3/2021
   Julkaisija: Tiirismaan Latu ry  www.tiirismaanlatu.fi

                                      email: tiirismaan.latu@gmail.com

  Toimitussihteeri: Reino Koho   email: kohoreino@gmail.com

  Kirjapaino: M&P Paino Oy, Lahti

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava Kiisa ilmestyy marraskuussa 2021

Aineistot  lehteen jätettävä 30.10.2021 mennessä toimitussihteerille.
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