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Johtokunta 2019

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
Mikko Hirn   email:mikko.hirn(at)gmail.com       0400 - 151 776
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: 
Jorma Kampman           email:jorma.kampman(a)luukku.com     044 270 0105
Tuukka Viljanen             email:tuukka.viljanen(at)outlook.com    044 -  973 3669
  

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 2018 lopussa 1490  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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Uudet Tuulet Puhaltavat Suomen Ladussa!

Suomen Ladussa alkoi uusi aika kun Rokulla saimme uudeksi puheenjohtajaksi Kirre 
Palmin. Kirre Palm on Suomen Ladun ensimmäinen nainen puheenjohtajana. Kirre 
Palm oli valintakomission suositus.

Meillä Tiirismaan Ladulla oli syyskokous ja osanotto oli normaali hieman yli 
kymmenen henkilöä. Pienestä osanottajamäärästä huolimatta saimme hallitukseen 
uuden jäsenen  Jarno Malaskan eli tervetuloa vahvistamaan hallitusta.

Kuluva vuosi on kääntynyt lopuilleen ja olemme saaneet kaikki toimintasuunnitelmassa 
olleet asiat hoidettua, HYVÄ ME !
Uusi vuosi tuo taas uudet haasteet joihin tarvitsemme TEITÄ; ilman toimivia jäseniä 
hommat eivät onnistu sillä kaikki toimintamme perustuvat vapaaehtoisuuteen.
Suurimpia haasteita olisi saada lapsiperheitä mukaan toimintaan. Suomen Latu on taas 
rekrytoimassa uutta yritystä perheiden saamiseksi mukaan toimintaan. Seuraa asian 
edistymistä Facebook  sivuiltamme.
Ennen vuoden 2020 toiminnallisia haasteita vietämme lumisen ? ja rauhallisen Joulun.

Rauhallista Joulun Aikaa ja entistä Parempaa Uutta Vuotta 2020 !

Terveisin        Hannu

Pirunpesällä otsalamppuretkellä: Hanna K

Kannen kuva: Tiina R

TIIRISMAAN LATU



4                                 KIISA 4/2019

Tulevia tapahtumia:

Marraskuu
Lasten ja perheiden tapahtuma (tarkemmin facebookissa)

Joulukuu
ke18.12.  Kynttiläpulahdus ja polkulenkki Pikku-Tiilijärvellä klo 18 – 20
su 22.12.  Glögilenkki maastopyöräilijöille sekä samaan aikaan 

polkujuoksulenkki Tiiristuvalta
Joulukuussa kaksi tonttupolkua lapsille ja lapsenmielisille (tarkemmin 
facebookissa)

Tammikuu 2020
ti 7.1.       Jumppa Möysän koulussa jatkuu kevätkaudella
la 18.1.    Talviretkeilypäivä Myllykiepistä. 
ke 22.1.  Talviretkeilyn teemailta. Ravintola Lokki 

Helmikuu
su 2.2.     Tiirismaan 52. laturetki + talviulkoilutapahtuma lapsille Hollolan     

Heinsuolla, laturetki klo 9 – 15, lasten tapahtuma klo 10 – 14
la 15.2.    Talviretkeilykurssi Myllykiepissä Talviretkeilytaitoja -peruskurssi, 

käytännön talviretkeilytaitoja ja varustetietoutta,
la 22.2.    Tenava Finlandia Lahden Urheilukeskuksessa
la 22.2.    Finlandiahiihdon Metsäkatsomo Tiiristuvalla klo 11 – 14

Huhtikuu
 3- 11.4    Hiihtoviikko Kilpisjärvellä

Kevään ja kesän 2020 tapahtumia ennakkotietona:
 Unelmien Liikuntapäivä Pikku-Vesijärven alueella 9.5.20
 Nuku yö ulkona Mukkulassa 29.8.20
 Ruskavaellus Muotkatuntureilla 4 – 12.9. vko 37

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

TIIRISMAAN LATU
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Hei jumpparit!

Jumppa jatkuu Möysän koulussa 7.1.20 alkaen 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. 

Jouluinen avantoon pulahdus!

Hollolan Avantouimarit ja Tiirismaan Latu järjestävät  avoimen avantouintikokeilun. 

*** KYNTTILÄPULAHDUS ***

Vähä-Tiilijärven talviuintipaikalla kesk. 18.12.2019 klo 18-20
Alkulämmöt ennen veteen pulahtamista saa otettua ohjatuilla lenkeillä:

- Matalankynnyksen polkujuoksulenkki, kesto 1-1,5 h
- helppo maastopyöräilylenkki, kesto 1-1,5 h
- lenkit lähtevät uimarannan parkkipaikalta klo 18, Vähä-Tiilijärvenkuja 1, Hollola
- lumitilanne vaikuttaa polkujen kuntoon ja siten lenkkien pituuteen
- voit tulla myös pelkästään käymään avannossa, ilman lenkille osallistumista
- tai voit tulla juoksemaan tai pyöräilemään ilman uimista
- TARJOLLA JOULUPUUROA 30 ensimmäiselle järvessä käyneelle! 
- GLÖGIÄ JA PIPAREITA lenkeille osallistuville ja avantouimareille!

Avantouintia kokeileva: ota mukaan: uikkarit + pyyhe + pikkupyyhe + villasukat tai 
muut ”uimatossut”. Varaa myös mukaan lämmintä vaatetta riittävästi, ettei pulahduksen 
jälkeen tule kylmä. 

- Uintipaikalla on lämmin pukukoppi ja suihkut, mutta ei saunaa 
- Tapahtumassa voit samalla liittyä Tiirismaan Ladun tai Hollolan 

Avantouimareiden jäseneksi
TERVETULOA – maksuton tapahtuma!

TIIRISMAAN LATU
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Talviretkeilyn teemailta, ravintola Lokki ke 22.1. klo 18

John Laukan kuvatarinoita hiihtovaelluksilta Lapista (Käsivarsi, Kilpisjärvi - Abisko,
Abisko - Kvikkjokk, Katterat - Gautelishytta), valmistautuminen, talvireitit, varusteet

ja toteutus. (ilmoittautuminen avataan lähempänä tapahtumaa)

Talviretkeilyn perusteet la 15. 2.  Myllykieppi 

Talviretkeilytaitoja -kurssilla tutustutaan talviretkeilyn perustaitoihin, kuten 
pukeutumiseen, ruoka- ja juomahuoltoon, retkeilyvälineisiin ja majoittumiseen. 

Kurssin tavoitteena on myös tarjota mahdollisuus kokeilla turvallisesti talviyöpymistä 
omassa teltassa tai laavussa. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo hieman 
kokemusta sulan maan vaelluksilta tai yön yli retkiltä. 
Minimivaatimus varustepuolelta ovat riittävän lämpimät ulkoiluvaatteet, sillä kurssi 
pyritään pitämään pääosin ulkona. Mikäli haluat yöpyä kurssilla, tulee sinulla olla 
vähintäänkin lämmin, talvikeleihin soveltuva makuupussi/makuupusseja sekä 
talvikäyttöön soveltuva makuualusta/alustoja.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja sähköpostitse: kurvinen.kaisa@gmail.com.
Kurssille mahtuu enintään 8 osallistujaa ja ohjaajana toimii eräopasopiskelija Kaisa 
Kurvinen. 
Kurssi järjestetään Myllykiepissä, maja sijaitsee noin 30 km:n päässä Lahdesta 
Laitialassa. Kivipurontie 43 Hollola

Talviretkeilypäivä Myllykiepissä la 18.1.2020

Tule retkeilemään hämäläiseen
talviluontoon. Ohjelmassa hiihtelyä
”luomuladuilla”, lumikenkäilyä, tulistelua
laavulla sekä lumileikkejä aikuisille ja
lapsille.
Mahdollisuus saunomiseen ja halukkaille
myös yöpymismahdollisuus, joko mökin
parvella tai vaikka pihalla omassa teltassa.

- Saapuminen ja tulokahvit klo 9-10.
- Retkeilyä eri tavoin noin klo 10-15.

Evästelyä maastossa.
- Mahdollisesti keittolounas (omakustanteinen). Saunomista.

Ota mukaan: omat eväät päiväksi, kuivaa vaihtovaatetta, pyyhe, otsalamppu sekä omat
sukset/lumikengät yms. Pieni määrä eräsuksia ja lumikenkiä myös lainattavissa (varaa 
ilmoittautuessasi).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: hannu.backman@phnet.fi , 044-3320232
Muutokset mahdollisia – kuitenkin ulkoilua ja retkeilyä lumitilanteen mukaan!

TIIRISMAAN LATU
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 Talvinen Lumiseikkailu jaTiirismaan 52. Laturetki
Sunnuntaina 2. helmikuuta 2020

Perinteinen lumiseikkailu jälleen Heinsuon Urheilukeskuksessa klo 10 - 14 .
Tarjolla hiihtoa, lumikenkäilyä mäenlaskua, luistelua, lumiukkojen tekoa ym 
talvista touhua. Kaikki tietenkin lumitilanteen mukaan. 
Odottelemme myös mukaan Angry Birds-parvea, jolla on yleensä mukanaan 
yllätyksiä ja monenlaista toimintaa. Esim. suosittua Jättiritsa-ammuntaa

Tervetuloa osallistumaan. 

Tiirismaan Latretken Lähtöpaikka ja ilmoittautuminen  Heinsuon Urheilu- 
keskuksessa klo 9-15
Laturetkelle pääset myös  Tapanilan hiihtomajalta, josta on viitoitus. Myös 
Tiiristuvalta voi lähteä matkaan. 

Reitti: hiihtoreitti tehdään lumitilanteen mukaan mahdollisimman pitkäksi. 
Säiden salliessa hiihdetään myös Hälvälän takalenkki, yht. n 40 km. 
Reitistä voi hiihtää myös lyhyemmän osamatkan. Reitti-infoa lähtöpaikalla, 
Tapanilassa sekä juomapisteillä Tiiristuvalla ja Työtjärven kääntöpaikalla.
 Ei osallistumismaksua eikä ajanottoa
 huoltopisteistä juomia ja muuta virkistystä pikkurahalla
 osallistujien kesken arvontaa

        Arvontakupongin voi täyttää myös Tapanilassa tai Tiiristuvalla.

Laturetken merkkaustalkoot la 1.2.2020

Lähdetään Tiiristuvalta klo 9.00. Varaa reppu viitoitusmerkkejä varten.
Viitoitetaan reitit Heinsuolta Tiiristuvan kautta Tapanilaan ja Messilän kautta

Tiirismaalle, josta käännytään Työtjärvelle ja Varrassuolle.
Helmikuinen lumitilanne sanelee voidaanko Tiirismaan ladut avata laturetkelle.

Helmikuun lopulla on kaksi tapahtumaa, jotka vaativat monen
latulaisen osallistumista

la 22.2 hiihdetään Finlandia-Hiihto. Lahden Urheilukeskuksessa osallistutaan 
Tenava Finlandiaan ja samaan aikaan Tiiristuvalle kokoonnutaan Metsäkatsomoon ja 
samalla huoltamaan hiihtäjiä klo 11 - 14    

Tapahtumista tullaan tiedottamaan facebookissa ja verkkosivuillamme sekä seuraavassa 
Kiisassa, joka ilmestyy helmikuun alussa. Laittakaa päivämäärä kalenteriinne sillä 
monen talkoolaisen apua tarvitaan.

Lisätietoja antaa Hannu Backman, hannu.backman(ät)phnet.fi,  044 - 3320 232

TIIRISMAAN LATU
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 HIIHTOVIIKKO KILPISJÄRVELLÄ 2020, VK 15

Ensi kevään hiihtoviikkomme osuu
pääsiäisenalusviikolle, joten
saatammepa nähdä tuntureilla
pääsiäisnoitiakin!
 Huhtikuussa hanget ovat
parhaimmillaan, ja päivässä riittää
valoisaa aikaa enemmän, kuin jaksamme hiihtää. Olemme laittaneet 
”tilaukseen” hyvät hankikannot ja runsaasti auringonpaistetta.
Majoitumme Retkeilykeskukseen, aivan Saanan juurelle. Opas vie 
päiväretkille, tai vaihtoehtoisesti hiihtelet itse omia reittejäsi. Vaeltajille 
löytyy tuntureilta autio- ja varaustupia niin Suomen, kuin Norjankin puolelta,
ja järvillä risteilee latuja tasaisemmasta profiilista pitäville. 
Sauna on lämpimänä päivittäin, ja rannasta saatat löytää avannonkin. Iltaisin
on kaikenlaista pientä ohjelmaa ja/ tai ohjattu venyttely. 
Paikalliset yrittäjät järjestävät viikon mittaan erilaisia retkiä, mm Haltille 
ja jäämeren rannalle Tromssaan.

Lähdemme pe-iltana 3.4.2020 ja palaamme pääsiäislauantaina 11.4.2020

Hinnat: 1 hengen huone tai mökki 905 €/ hlö
    2 hengen huone tai mökki 695 €/ hlö
     3 hengen huone tai mökki 615 €/ hlö

   4 hengen huone tai mökki 575 €/ hlö

Hinta sisältää edestakaisen bussimatkan, majoituksen, liinavaatteet, 
aamiaiset, retkieväät, päivälliset buffet-pöydästä, saunan päivittäin ja 
hiihto-oppaan palvelut. Pitkäperjantain pääsiäisbuffet on erityisen juhlava!
Voit varata myös pelkän kuljetuksen. Bussiin pääset Helsingistä, Lahdesta, 
Jyväskylästä ja matkan varrelta.

Varaathan matkasi hyvissä ajoin, mieluiten vuoden loppuun mennessä!

Tiedustelut ja varaukset: terhi.k.koivisto(at)gmail.com tai 0400-939 690 

Ennakkotietona syksyn 2020 ruskaviikolla bussi vie vaeltajat 
Muotkatuntureiden ja Paistuntureiden tuntumaan. 
Ajankohta on perinteinen viikko 37, eli lähtö etelästä illalla 4.9. ja paluu 
lauantaina 12.9.2020 

TIIRISMAAN LATU
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POLKUJUOKSU TIIRISMAAN LADUN TOIMINNASSA

Polkujuoksu on suosittu laji Tiirismaan
Ladussa. Vedämme matalan kynnyksen
polkujuoksulenkkejä eri puolilla Hollolaa ja
Lahtea, eikä meitä ole kielletty menemästä
ympäristökuntiinkaan, jos vain mukavia
polkuja ehdotetaan meille ohjaajille. 
Polkujuoksu lenkkejä vetävät Suomen Ladun
kouluttamat polkujuoksuohjaajat: Helena, Iiris,
Jarno ja uutena ohjaajana Virve.
Tärkeä ilmoituskanavamme on Tiirismaan
Ladun Facebook, jonne laitamme aina
seuraavan tapahtumapaikan ja muut tärkeät
tiedot mm. vaatetuksesta, lampusta ja muusta
oleellisesta. Lenkit ovat kaikille avoimia, mutta
toki toivomme Tiirismaan Ladun (Suomen
Ladun) jäsenyyttä. Ryhmälenkeillä
huomioidaan juoksijoiden taso ja pyrimme
siihen, että lenkillä on vähintään kaksi ohjaajaa.
Jos et ole vielä ollut polkujuoksulenkeillämme, niin tule kokeilemaan ohjattua lenkkiä
  

keskiviikkona 18.12.2019 klo 18 Vähä-Tiilijärven uimarannalta. 

Juoksemme n. tunnin verran Tiilijärvien ympäristössä olevia polkuja 6 - 7 km. 
Polkujuoksun jälkeen on tarjolla Hollolan avantouimareiden lämmin pukuhuone 
suihkuineen ja tietenkin pulahdus Pikku-Tiilijärven avantoon. Tarjolla myös glögiä, 
puuroa ja iloista joulunaluspuheensorinaa. 

Lämpimästi tervetuloa mukavaan polkujuoksuporukkaan. 
Helena Kämäräinen, Iiris Sipi, Jarno Malaska, Virve Valkeavuori

Syyskokouksen päätöksiä

Syyskokous päätti, että jäsenmaksut pidetään ennallaan, henkilöjäsen 24 €, perhejäsen
35 € sekä rinnakkaisjäsen, nuorisojäsen ja toisen yhdistyksen jäsen 12 €. 
Yhteisöhenkilö-jäsenmaksu on edelleen Suomen Ladun kaikille alayhdistyksille 
määrittämä 26 €. 

Hallituksen uusi kokoonpano: Jorma Kampman, Siskoliisa Keskiväli, Terhi 
Koivisto, Helena Kämäräinen, Tiina Riikonen, Timo Riikonen, Hannu Tuunanen, 
Anni Viljanen, Päivi Virtanen

Varajäseniksi valittiin Mikko Hirn ja uutena jäsenenä Jarno Malaska.
toiminnantarkastajiksi valittiin Tapio Aho ja Reino Koho.

TIIRISMAAN LATU
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Lyhyin reitti Haltille

Kaikki, jotka haaveilevat Haltin valloitusta, joutuvat miettimään, kuinka sen tekisi. On 
kaksi mahdollisuutta. Pidemmän kaavalla eli kulkea Kilpisjärveltä Haltille Kalottireittiä 
pitkin 55 kilometriä ja saman verran takaisin. Reitti on merkattu ja sisältää hyvää 
polkua, tunturikoivikkopolkua, kivikkoa, ylämäkeä ja alamäkeä. Maisemiltaan se on 
aivan mahtava, ja siinä pääsee ihailemaan Meekon laaksoa, Saivaaraa, Pitsuskönkään 
putousta ja kaikkea muuta ihanaa ja mieltä hivelevää.

Toinen vaihtoehto on vain 5 kilometrin pituinen kävely, ja pam, olet Haltin huipulla! 
Kun Kalottireitti on nähty ja Halti
valloitettu juuri silloin, kun näkyvyys
on nolla eli pelkkää pilveä, alkaa
lyhyempi reitti kiinnostaa ihan toisella
tavalla. Haltille pääsee lyhyemmällä
kävelyllä Norjan puolelta.
Kilpisjärveltä on matkaa
Guolasjärvelle 119 km eli reilun 2
tunnin ajomatka autolla. Reissuun
kannattaan varata yöpymisvarusteet
mukaan niin samalla reissulla voi
käydä kurkkaamassa Gorsabruan
kanjonia, joka sattuu Guolasjärven
menevän tien varrelle, ja on näkemisen
arvoinen paikka. Gorsabruan kanjoni
on 153 metriä syvä kanjoni, jonka
ylitse menee silta. Kafjordinlahdesta
lähtee tie Gorsabrualle, ja sama tie
jatkuu aina Guolasjärvelle saakka,
jonne tie päättyy. Gorsabrualle voi
kävellä alhaalta Ankerliasta merkattu
polkua pitkin n. 8 km, tai sitten ajaa
autolla kanjonia ylöspäin menevää
tietä pitkin, ja kävellä Fossevegenin
parkkipaikalta Gursabrualle 2,5 km.
Tietä on viimeisen vuoden aikana
kunnostettu, ja ainakin tämän vuoden
syyskuussa tie oli hyvässä kunnossa ja
perille pääsi oikein hyvin. Keväällä
voi auton matka päättyä sulamattomien lumien takia jo aikaisemmin kuin on 
suunnitellut. Tie nousee jyrkästi Kåfjordinlaaksosta ylös Norjan tunturien välistä aina 
800 m korkeuteen merenpinnasta. Google mapsistakin löytyy trail parking Halti, jonne 
auton voi jättää huipun valloituksen ajaksi.

TIIRISMAAN LATU
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Mitään valmista polkua Guolasjärveltä Haltille ei mene, mutta alkumatkasta maastoon 
on jäänyt jo Haltin valloittajien tekemä ura, jota on hyvä lähteä seuraamaan. Alussa 
nousu on jyrkkä, ja ihan mielellään sitä istahtaa ihailemaan maisemaa ja tasaamaan 
hengitystä useampaankin kertaan. Hyvin nopeasti maasto muuttuu kiviseksi ja 
louhikkoiseksi, joka jatkuukin loppu saakka samanlaisena. Kiviä on pieniä, suuria ja 
suuren suuria, ja sopivan reitin kivien läpi voi jokainen itse etsiä. Meillä oli onneksi 
kaunis aurinkoinen ilma, kun reilu 20 kilon painoinen rinkka selässä matkasimme kohti 
Haltia. Mukana oli gps, jonka avulla matkasimme, mutta myös kompassin suunnalla 
huippu löytyy, jos näkyvyys on hyvä. Reitti ei ole helppo, koska kivikkoa on, ja se 
haastaa vaeltajan jalkoja, tasapainoa sekä kehonhallintaa varsinkin, jos matkaa rinkan 
kanssa. Päiväretkeläiselle meno on kevyempää. Jokaisen retkeilijän on hyvä varautua, 
että sää voi vaihtua nopeastikin ja näkyvyys voi muuttua selkeästä pilviseksi reissun 
aikana. Meillä meni rinkkojen kanssa 5 tuntia kiivetä Guolasjärveltä Haltin huipulle 
ilman suurempaa kiirettä. 

Tällä kerralla onnistuimme ja näkymä Haltilta oli mieletön. Ilma oli puolipilvinen, 
pilvet olivat korkealla, eivätkä haitanneet näkyvyyttä. Haltilta pystyi erottamaan 
Meekonlaaksossa olevan Saivaaran sen omalaatuisen muodon vuoksi. Meekonlaaksoon 
on Haltilta linnuntietä varmaankin reilut 20 kilometriä, Kalottireittiä pitkin 30 
kilometriä. Tunnelma Haltilla on aivan mieletön. Ollaan Suomen ”katolla” ja sitä 
maisemaan voisi vaan katsella ja katsella minuutista toiseen. 

Suu vetää hymyyn väkisin, ja sisälläni huutaa Hyvä minä, hyvä me!!

Kuvat: Hanna K
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Hammastunturin erämaa

Edessä oli reilun viikon matka pohjoiseen. Suunnitelmissa oli kulkea Hammastunturin 
erämaa poikki Kutturantieltä Menesjärvelle. Eihän se kartan mukaan mikään ankara 
erämaa ollut, mutta ihan tarpeeksi haastava meille kahdelle vaelluksen oppipojalle. 
Minä, reilut kolmekymppinen olin jo käynyt itäkairassa kalareissuilla ja Saariselän 
helpoilla polku ja kämppä kierroksilla. Kaverini oli parikymppinen kokematon vaeltaja, 
juuri armeijan leivistä vapautunut urheilijanuorukainen. 

Elettiin vuotta 1978 ja matkamme alkoi Lahden rautatieasemalta, ensin paikallisella 
Riihimäelle ja siitä yöjunalla Rovaniemelle. Huonosti nukutun yön jälkeen odottelimme
linja-autoa kylmässä aamun viimassa Rovaniemen linkkuasemalla. Päivä oli jo pitkällä 
ennekuin päästiin Kiilopäälle ja saatiin  autokyyti Kutturantietä Sotajoelle johtavan 
metsätien haaraan. Siitä sitten rinkat selkään ja kohti Pahaojan autiotupaa. Alku oli 
helppoa polkua autiotuvalle ja hyvissä ajoin illalla saatiin keitettyä sopat pakissa ja 
saikat juotua pakin kannesta.

Sotajoki ja Pahaojan
tupa oli jo hyvin
vaikuttava alku
taipaleelemme.
Rovaniemenpankki ja
Maailmanpankki sekä
Moberginoja toivat
mieleen lapin
kultahistoriaa, josta
olin lukenut.
Sotajoen ylitys sujui
helposti lyhyen
riippusillan ansiosta ja
polku ylös Patajoenvaaralle ja Patatuntureille oli vaihtelevaa maastoa. Siellä olisi 
vierähtänyt päivä tai pari, sillä tunturikoivikko oli otollista seutua tarkkailla lintuja. 
Metsä oli sopivaa ainakin pikkulintujen ja riekkojen asuinseutua varsinkin keväällä. 
Laskeutuminen Björklundinvaaralta Ivalojoelle oli rinkan kanssa hieman hankalaa 
kapeaa, kivistä ja jyrkkää polkua pitkin. Ivalojoen rannassa ihmeteltiin Saunakosken 
kuohuja, jonka yli oli mentävä kapeaa riippusiltaa pitkin. Pitihän sekin kokea. Korkealla
kosken päällä huojuvalla sillalla syke nousi jo pelkästään alas katselemalla.

Ivalojoen Kultala seisoi ylväänä hirsilinnana joen törmällä. Majoituimme alempana  
olevaan autiotupaan. Muita kulkijoita ei näkynyt ja meillä oli hyvää aikaa viettää pari 
yötä Kultalan ympäristössä.  Seinien auringon paahtama punaväri sopi maisemaan ja 
luontoon hienosti. Sisällä olevat kalusteet ja valokuvat kertoivat vanhasta 
kultaryntäyksen ajoista.
Matkamme jatkui kohti Kehäpäätä ja sitä todellista erämaata, jota olimme tullet 
hakemaan. Polut olivat poropolkuja alkaen jostain poronvarresta ja päättyen yhtäkkiä 
varottamatta. 

TIIRISMAAN LATU
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Niiden suunnasta ei tietenkään ollut varmuutta, mutta olihan meillä kartta 
(topograafinen kartta 1:100 000). Vaaraa kiertäen ja puroja seuraillen ohitimme 
Kehäpään ja Pietarlauttasen tavoitteena Appisjoen laakso. Maasto oli edessämme paljon
vaihtelevampaa, kuin kartta antoi ymmärtää. Olin harrastanut jo vuosia suunnistusta, 
mutta kartalla pysyminen tuotti melkoisia vaikeuksia.Asiaa auttoi kun otin suunnan 
kohti Hentun Matin pään vaaraa ja Kulvakkopäätä. Sieltä näkyi jo Hentun Matin järvi ja
rinne laskeutui alemmas Appisjoelle. Kahlaamalla päästiin puron yli ja kohta olimme 
Ylimmäisen Appislompolon rannassa. Siinä parhaalla rantakumpareella oli vanha 
nuotiopaikka ja sopivasti tilaa pystyttää majoitteemme – perinteinen laavu.
Maisema oli sanoinkuvaamaton, tyyni
lompolon pinta  tunturikoivujen ja mäntyjen
reunustamat rannat ja sininen taivas olivat
juuri sitä mitä olimme lähteneet hakemaan.
Hyvin nukutun yön jälkeen jatkoimme
suunnistusta edelleen pohjoista kohti.
Yllättäen eteemme avautui rinne, joka
täynnä pystyyn kuivaneita puita. Paikka on
uudessa kartassa nimeltään Appisenpalo.
Vanha karttamme kertoi, että olimme
matkalla Appistunturille. Lieneekö
metsäpalo tuhonnut puuston alueelta.
Laskeuduimme Appistunturilta kohti Siika
Suivakkojärveä. Taivas oli vetäytynyt
pilveen ja järven rantaa kävellessä alkoi
sataa. Se ei haitannut, koska järven
pohjoispäässä odotti Suivakkojärven
autiotupa. Olimme siellä edelleen aivan
kahden. Rannassa oli myös sauna, joka
laitettiin ensimmäisenä lämpiämään. Sitten
jälleen pakit tulelle sopat kiehumaan, niin ja
saikat päälle vanikan kera - niinkuin oli
armeijassa opittu. 
Sauna lämpeni aikanaan ja päästiin uimaan
hienolle hiekkarannalle vesisateessa.Tunturijärvi on varsin rauhoittava maisema myös 
kesäisessä sateessa. Seuraava etappi lähti kohti Suivakkolompoloa ja edelleen 
purolaaksoja seuraillen Menesjärven tielle.
Viimeinen yö maastossa lähellä maantietä ja seuraavana päivänä postiautolla Inariin. 
Olimme jälleen ihmisten ilmoilla. Retkikaverini kahvihammasta oli kolottanut jo 
useamman päivän ajan, joten ensimmäisenä piti päästä  munkkikahveille – armeija 
peruja varmaankin. Sama toistui linja-automatkalla jokaisella pysähdyspaikalla. 
Erämaa oli valloitettu!

Karin (1958 – 2019) muistolle, Reiska

kuvat: Rko
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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

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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