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Puh.johtaja: Hannu Backman email:hannu.backman(ät)phnet.fi   044 - 3320 232 
Varapuh. joht. Tiina Riikonen    email:tiina.riikonen(ät)iki.fijohtaja  050 - 560 1770 
Sihteeri: Päivi Virtanen     email:paivi.virtanen12(ät)gmail.com 050 - 387 9664 
 
  Timo J Järvinen  email:timo.jarvinen12(ät)luukku.com 050 - 3710589 
 Merja Järvinen    email:merja.jarvinen(ät)dnainternet.net 040 - 529 3563 
 Pirjo Riikonen       040 - 749 9496 
 Terhi Koivisto      email:terhi.koivisto(ät)proagria.fi      0400 - 939 690 
 Aila Virtanen      email:ailavirtanen(ät)suomi24.fi      040 - 759 4475 
 Timo Riikonen    email:timo.riikonen1(ät)luukku.com 0400 - 498 618 
 Tanja Perkkiö    tanja.perkkio(ät)gmail.com   040 -  830 7193 
 
varajäsenet: Hannu Tuunanen    hannu.tuunanen(ät)phnet.fi  044 - 270 0462    
    Päivi Laattala         044 - 270 0173 
 
rah.hoitaja : Helena Kämäräinen email:helena.kamarainen(ät)pp3.inet.fi  0400 - 325 290 
tarv.hank: Tiina Riikonen       email:tiina.riikonen(ät)iki.fi   050 - 560 1770 
 
Kiisa:  Reino Koho      email:reino.koho(ät)pp.phnet.fi 
jäsenasiat: Erämiehentie 8     15870  Hollola     0400 - 155 238 
   

 

Jäsenasiaa 
 

Mahdollisiin kysymyksiisi Suomen Ladussa vastaa Ulla Kosonen p.044-722 6301 
tai sähköpostilla jasensihteeri@suomenlatu.fi 
 

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 
 

TREKKI Hämeenkatu 15  LAHTI, - tuotteita jäsenhintaan. 
Muistathan esittää aina jäsenkorttisi em. liikkeessä asioidessasi. 

 

Tiirismaan Ladussa oli vuoden 2013 marraskuussa 1043 maksanutta jäsentä. 
 

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

 

Voit myös lähettää sähköpostin Suomen Latuun osoitteella jasenpalvelu@suomenlatu.fi   
tai  Tiirismaan Ladun oma sähköposti välittää viesti perille, joskin mutkan kautta siis: 

tiirismaan.latu@pp.phnet.fi 
 

Tiirismaan Ladun omat internetsivut  löydät osoitteesta: www.tiirismaanlatu.fi 
Suomen Ladun osoite on:  www.suomenlatu.fi. 
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Niilotervehdys!! 
 
Talvi keikkuen tulevi vai tuleeko? Seuramme talvinen hiihtotapahtuma järjestettiin kalenterin 
mukaan vaikka ulkoiset näkymät olivatkin niukkalumiset. Onnistuimme tapahtumassa 
täydellisesti: kaikilta osallistujilta tuli vain positiivista palautetta. Lasten tapahtuman 
Muumilumikenkäilyn osalta myös palaute oli hyvää joten …Järjestimme HYVÄN 
talvitapahtuman.  

Vaikka talvi on ollut lumiltaan niukka niin HiihtoNiilot ovat syntyneet. Suomen 15:sta Niilosta 
peräti kaksi on yhdistyksessämme jäseniä; Tiina- ja Hannu -Niilot. Otimme hieman varaslähtöä 
toimintaan sillä virallinen aloitus olisi ollut vasta 8.2. mutta meillä Niiloiltiin jo Tiirismaan 
laturetkessä. Niilojen näkyvyys on rakennettu sosiaalisen median varaan. Meidän tapahtumia 
voi seurata facebookista, sekä menneitä että tulevia.  

Talven taittuessa kevääksi ja kesäksi meitä odottaa muutama yhteinen haaste. Näiden 
onnistumisen takaamiseksi tarvitsemme talkoohengen löytymistä. Tämä talkoohengen 
luomistyö on osoittautunut sangen haasteelliseksi ! Talkoovoimaa kuitenkin tarvittaisiin mm. 
majojen (Rautakankare ja Tiiristupa) huolto- ja ylläpitotoimintaan ja varojen hankintaan. 
Lisäksi jäsenistön käytössä oleva Myllykieppi tarvitsee huoltotoimia että voimme siitä nauttia 
joko yksin tai yhdessä. Onneksi Rautakankareen majan isännöitsijä on ensi kesälle löytynyt 
vapaaehtoisten joukosta !  

 

Kevättä odotellessa1      Hannu 

 
 

Kuvassa Muumi ja sen Veli / Tiina Riikonen 
Kannen kuva Kilpisjärveltä / Terhi Koivisto
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Tulevia tapahtumia: 
 

 KIISAN painoon mennessä ei kaikkien tapahtumien päivämääriä ollut tiedossa, 
joten seuraa yhdistyksen kotisivuja: tiirismaanlatu.fi, sähköpostirinkiä ja 
facebookia. Niistä löytyy kunkin tapahtuman lähestyessä tarkempaa tietoa!!  

 
  

Maaliskuu 
- Rautakankareen majaa pidetään avoinna maaliskuussa hiihtokelien salliessa 
- Geokätköilymiitti Myllykiepissä 
 
Huhtikuu 
- 7. – 13.4.14 Hiihtoviikko Hetassa  
- MA 28.4.14 klo 18.30 Yhdistyksen kevätkokous Rautakankareen majalla  
 
Toukokuu 
- MA 5.5. klo 18 Pyöräretki, lähtö Joutjärven kirkolta 
- KE 7.5.14 klo 16 alkaen Rautakankareen majan kevättalkoot  
- Maastopyöräretki 

 
 
 
Ennakkotietoa tulevan kesän tapahtumista: 
- la-su 16. – 17.8.14 SM-erämelontakisat Vesijärvellä 
- la 20.9.14 SM-sprinttisuunnistus Hollolan keskustassa 

 
 

Ilmottaudu Tiirismaan ladun sähköpostirinkiin  
os: merja.jarvinen@dnainternet.net. Saat henkilökohtaisesti tietoa 
tapahtumistamme eikä tarvitse muistella eikä etsiä muualta. 
 

 
  Jäsenet voivat myös itse ilmoittaa Facebookissa omista ex-tempore 

–retkistään, jos haluaa retkiseuraa! 
 

Myllykieppi:   varaukset Timo J Järvinen puh. 050-371 0589 
        Jäsenperhe   25 €/vrk. 
               Jäsenryhmät   60 €/ vrk. 
 Yritykset ja yhteisöt  120 €/vrk 

 

Rautakankare (vain kesäisin) 
 Jäsenryhmät    100€/vrk 
 Yritykset ja yhteisöt  sopimuksen mukaan 
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ääh..        huhh..   puhh..   ihan helppoa 

 
 

 

Kannaksen jumppa on alkanut ja jatkuu huhtikuun loppuun saakka keskiviikkoisin 
klo 17 – 18 Lauran vetämänä.   

Maksu 15 €/kevät. maksut tilille FI85 4212 1120 0169 63 
os. Kannaksenkatu 20, alasali, käynti oikeanpuoleisesta sivuovesta. 

 

Mantramme on:  
Jos ropassa vähän remppaa,  
älä lannistu vaan tsemppaa.  
Intoa itseesi pumppaa  
ja kipitä Kannaksen jumppaan. 
Kunto kohoaa, ei ole kuule satua,  
kohta jo huutelet hangilla LATUA! 
 

 

 

 

HIIHTOVIIKKO ENONTEKIÖN HETASSA, vk 15  
 

Muutama nopea päättäjä mahtuu vielä mukaan hiihtomatkalle Hettaan. Kylässä on laaja 
konelatujen verkosto ja tuntureita riittää hiihdettäväksi lähitienoolla. Pallas-Yllästunturin 
kansallispuisto alkaa heti Ounasjärven yli hiihdettyäsi. Hetan Hiihtomaa tarjoaa rinteitä 
laskettelijoille. 

Majoitumme Hetan Kotaan, www.hetankota.fi 

 

Lähdemme pe-iltana 4.4. ja palaamme la 12.4. Tarkemmin edellisessä Kiisassa ja nettisivuilla 
www.tiirismaanlatu.fi 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset pian:  terhi.koivisto(at)proagria.fi, tai 0400-939 690 
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KILOMETRIKISA 1.2.14 ALKAEN  
 
 Pyöräilykuntien verkosto haluaa: 

-  Laadukkaat ja turvalliset pyöräilyolosuhteet kaikille 
-  Kaksinkertaistaa pyöräilyn määrän Suomessa 
-  Vahvistaa pyöräilyn edistäjien ja pyöräilijöiden yhteisöä 

  
 
Latulainen! 
Polkaise mukaan talvikilometrikisaan 1.2. – 
31.3.14 
Tiirismaan latu on mukana 
TALVIkilometrikisassa 2014 nimellä tiirismaan 
latu, joukkueemme osallistumiskoodi on tila 
Sivulla www.kilometrikisa.fi on säännöt ja siellä 
voit käydä tutustumassa ja osallistua kisaan. 
 
OSALLISTUMISOHJEET 
- mene osoitteeseen www.kilometrikisa.fi 
- valitsi ylhäältä: liity joukkueeseen 
- täytä kohdat email, etunimi, sukunimi, nimimerkki 
- Tiirismaan Ladun osallistumiskoodi on: tila 
- keksi itsellesi oma käyttäjätunnus ja lisää se kohtaan Käyttäjätunnus 
- samoin keksi salasana ja vahvista se 
- paina: Rekisteröidy ja liity joukkueeseen 
  Nämä tiedot kun olet kerran tehnyt, niin jatkossa kun menet lisäämään kilometrejäsi 
- valitse ylhäältä: Kirjaudu  
- käyttäjätunnus ja salasana ja kirjaudu sisään 
- valitse: kirjaa kilometrisi 
- alle tulee kalenteri, johon nollaa klikkaamalla merkitset kilometrimäärän 
- sitten kirjaudut ulos 
- Kohdasta Omat tiedot pääset lunttaamaan tunnustasi ja vaihtamaan salasanaa 
  Hyödyllisiä  pyöräilylinkkejä: 
Hyvä terveys – Talvipyöräily - näin aloitat 
http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mika_vikana/talvipyoraily_nain_aloitat  
Vuoden talvipyöräilijä – Selviytymisopas:http://www.vuodentalvipyorailija.fi/10-syyta-
fillaroida-talvella/ 
Aloitteleville talvipyöräilijöille muutama hauska ja hyödyllinen linkki:  
Mane polkee –ajatus kulkee:http://fillariajatus.blogspot.fi/2013/01/talvipyorailyn-abc.html  
Leo Stranius:http://leostranius.fi/2013/10/talvipyoraily-ei-ole-extreme-urheilua-viisi-vinkkia-
tulevaan-talveen/  
Talvipyöräilyn iloa!  
 

P.S. Ensi kesän kilometrikisa käynnistyy toukokuussa.      PV 
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Kevätkokous Rautakankareella 
 
MA 28. huhtikuuta 2014 klo 18.30 
Rautakankareen majalla. 
 
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 
mukaisesti 
vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös. 
 
Kahvitarjoilu, tervetuloa!   Johtokunta  

 
 
 
 

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
Talkoot Rautakankareen majalla ke 7. toukokuuta,  aloittelemme n. 

kello 16. 
 

 
Laitamme majan talven jälkeen kesäkuntoon sisältä ja ulkoa. 
Tehdään saunapuita, kerätään roskat, lasketaan laituri veteen, pestään ikkunat, 
tuuletellaan verhot ja matot ym.  
Talkoolaisille tarjolla kahvia + suolaista ja makeaa, juomia, grillimakkaraa. Tule 
sinäkin, yhdessä saamme enemmän aikaan eikä 
kukaan rasitu liikaa. 
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FILLARIN KEVÄTTUULETUS  
 
  

 
Maanantaina 5.5. kaivellaan fillarit esille ja 
tehdään iltapyöräretki. Lähtö Joutjärven kirkon 
pihasta klo 18. Reitistä ilmoitellaan 
myöhemmin, pituus n. 25-30 km. Seuraa 
ilmoittelua: tiirismaanlatu.fi sekä facebookia. 
Lisätietoja p. 040 759 4475/Aila tai 050 387 
9664/Päivi  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Talkoot Myllykiepissä lauantaina 17.5. klo 10.00. 
 

Tule viettämään kanssamme keväistä lauantaipäivää luonnonhelmaan metsämökillemme 
Myllykieppiin. 
Linnunlaulun säestyksellä teemme majan kevätsiivouksen, kunnostamme pihapiiriä ja 
pilkomme puita. Samalla voimme seurata lintujen pesänrakennuspuuhia ja ihailla runsaina 
kukkivia rentukoita ja valkovuokkoja. 
 
Talkoolaisille on tarjolla voileipiä, kahvia ja virvokkeita sekä makkaranpaistoa. Päivän 
päätteeksi on mahdollista saunoa ja majalle voi jäädä myös yöksi. 
 

Tervetuloa mukaan!   Merja ja Timo 
Lisätietoja Timpalta puh. 050-371 0589 
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SALPAVAELLUS - KURKISTUS SUOMEN HISTORIAAN  
 

Salpavaellus toteutetaan jo 21. kerran Kaakkois-Suomen maisemissa 27-29.6.14. 

Tapahtumalla on siis pitkät perinteet ja järjestelyt sujuvat hyvin vuosien kokemuksella. Reitillä 
liikutaan ryhmissä asiansa osaavien oppaiden johdolla. Pääsemme tutustumaan kohteisiin, jotka 
eivät normaalisti ole avoinna yleisölle. Samalla kuulemme mielenkiintoisia tarinoita tästä 
Suomen kaikkien aikojen suurimmasta rakennustyömaasta.  

Jos et omaa vaelluskokemusta, tämä on hyvä vaihtoehto aloittaa. Et tarvitse telttaa, etkä 
rinkkaa, makuualusta ja makuupussi riittää. Jokaiselle ryhmälle on oma joukkueteltta. Huolto 
hoitaa tavarat yöpymispaikalle, itse kannat päivärepussa vain jotain varavaatetta ja juotavaa. 
Saat samalla tuntumaa siihen, miltä tuntuu kävellä useampana päivänä peräkkäin maastossa.  

Osallistumismaksu sisältää siirtokuljetukset, ruokailut, telttamajoituksen ja saunomiset.  

Jos lähtijöitä löytyy vähintään 7, kannattaa ilmoittautuminen hoitaa ryhmänä, jolloin saamme 
alennuksen osallistumismaksuun. Kuljetus lähtöpaikalle Miehikkälän Salpalinja-museolle 
hoidetaan kimppakyydein. 
 

Lisätietoja saat tapahtuman sivuilta www.salpavaellus.net . 
 
Reittikuvaus löytyy: Salpavaellus 2014 ->reitit ja tapahtumat -> YH:sta Salpalinjaan. Tarjolla 
on myös yhden yön reitti. 
 
Lisätietoja kertoo myös terhi.koivisto(at)proagria.fi.  
 
 

SYKSYN 2014 RUSKARETKI, vk 37 
 
Tänä vuonna suuntaamme monelle vieraalle alueelle Itä-Lappiin. Leppoisan vaelluksen 
kohteeksi sopii pieni Tsarmitunturin erämaa, joka on maisemiltaan hyvin vaihtelevaa, erilaisista 
metsätyypeistä avotunturiin. Autiotupia on kolme, mutta ne sijaitsevat alueen erämaa-alueen 
etelä- ja itäreunalla. Lisäksi on yksi kunnostettu kammi.  
Vätsärin erämaan puolelta löydät kiviä ja pieniä järviä ”riittävän” paljon. Kessin tien varresta 
lähtee alueen ainoa merkitty reitti, Piilolan polku, joka jatkuu Norjan puolelle. Suomen 
puoleisella osuudella on kaksi autiotupaa ja laavu, Norjan puolella samoin kaksi autiotupaa. 
Www.luontoon.fi → retkikohteet → erämaa-alueet löytyy molemmista lisätietoja mm 
tarvittavista kartoista. Youtubesta voit katsella videot molemmista alueista hakusanoilla 
Tsarmitunturin erämaa, ja Vätsärin erämaa.  
Tutummille seuduille haluavat voivat jäädä kyydistä Kiilopäälle tai Saariselälle. 
Viimeiselle yölle ennen kotimatkaa järjestyy majoitus tuttuun tapaan Tievatuvalta.  
Tarkemmat tiedot seuraavassa Kiisassa, ja jo aiemmin keväällä nettisivuilla. 

 

Terhi 

PS. 2015 suuntana on Muotkatunturit/ Paistunturit 
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OLE SIELLÄ MISSÄ TAPAHTUU!  Varaa nämä kalenteriisi jo nyt! 

Tiirismaalaisilla on kesän mittaan tiedossa hienoja tapahtumia. Pääsemme aivan tapahtuman 
ytimessä kokemaan niin suuren urheilujuhlan tuntua kuin erähenkistä retkitunnelmaakin. Nämä 
pitää kokea!  

la-su 16.-17.8.2014 SM-Erämelontakisat Vesijärvellä 

Tiirismaan Latu yhdessä Vesisamoilijoiden, Meloja ry:n ja muiden kumppanien kanssa järjestää 
Erämelonnan SM-kisat. Melovat retkeilijät ratkovat visaisia tehtäviä ja esittävät osaamistaan 
mm. melontataidoissa, erätiedoissa, ensiavussa ja kiperissä ylläritehtävissä. Kisakeskuksena 
MessiläCampingin ranta, kisarasteja rannoilla sekä "turuilla ja toreilla" ympäri Vesijärveä. 
Latulaisille ja muille mukana oleville tiedossa kivaa yhdessäoloa ja reipasta tekemisen 
meininkiä toimitsijana tai rastivalvojana.  

Lisätietoja ja talkoohommiin ilmoittautumiset Timo Riikonen 0400-498 618, 
timo.riikonen1@gmail.com Tapahtuman nettisivut aukeavan kevään aikana. 

LAU 20.9.2014 SM-sprinttisuunnistus Hollolan keskustassa 

Minna Kauppi ja Mårten Boström tulevat, oletko valmis! Hollolan Urheilijat -46 järjestää 
20.9.2014 sprinttisuunnistuksen SM-kilpailut. Kilpailukeskus tulee Hollolan kuntakeskukseen 
torialueelle ja suunnistajat sinkoilevat keskellä kuntakeskusta. Kisoihin odotetaan noin 1500 
suunnistajaa, mukana viime kesän MM-mitalistit ja muut maamme huippusuunnistajat! Meille 
on tarjolla helppoja ja mukavia toimitsijahommia suunnistuksen huipulla, osana ison 
tapahtuman vauhdikasta organisaatiota. Oma toimitsijaporukkamme kootaan kesän aikana.  

Lisätietoja tapahtumasta: www.hollolanurheilijat.com/suunnistus (> lehdistötiedote) 

 

 

SORTAVALAN SEUDULLE JA LAATOKA LLE 
 

Muutama vuosi sitten kävimme syksyllä patikoimassa Viipurissa. Nyt olisi mahdollisuus 
tutustua Sortavalaan lähiympäristöineen ja Vanhaan Valamoon. Matka tehdään bussilla, mutta 
paikan päällä liikumme reippaasti jalkaisin. Matkan ajankohta on elokuun ensimmäinen, toinen 
tai neljäs viikonloppu, joko pe-su tai la-ma. Passin tulee olla voimassa puoli vuotta matkan 
jälkeen. Lähtijöille hankitaan ryhmäviisumi. 

Kertokaa, jos tällainen matka kiinnostaa; ja ottakaa kantaa ajankohtaan, mieluiten heti! 
Järjestelyillä alkaa olla kiire.  

Lisätietoja Terhiltä, terhi.koivisto(at)proagria.fi 
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Rautakankareen maja 
 

Hei, Rautakankareen maja lienee kaikille latulaisille ja suurimmalle osalle lahtelaisiakin tuttu 
paikka ainakin talvisten hiihtoretkien mehupisteenä. Kesällä kun Vesijärvi aaltoilee 
jääpeitteestä vapaana, on majalla monenlaista muuta tapahtumaa; sauna- tai kerhoiltoja, 
juhlatilaisuuksia, sukukokouksia, geotapaamisia tai latulaisten omia tilaisuuksia. Jotta maja 
pysyisi Tiirismaan Ladun käytössä, lupauduimme ottamaan majaemännyyden ja – isännyyden 
vastattavaksemme ensi kesästä alkaen. Varaustoiminta siis jatkuu ja polttopuut ynnä muut 
yhteiset toimet tehdään talkoovoimin. 
 
Olemme turvallisesti keski-iän saavuttanut pariskunta Korpikankareelta. Omiin 
harrastuksiimme kuuluu geokätköily, ulkoiluharrastukset koirien kanssa, Lapinmatkailu ja 
tutustuminen erilaisiin paikkoihin ja nähtävyyksiin lähinnä kotimaassa. 
Majan varaustoiminta jatkuu aiemmalla periaatteella eli Annille voi soittaa ja sitten tutkailla 
sopivia varauspäiviä. Sitten varaus kirjataan ylös, vierailija tekee pienen pankkitalletuksen 
Ladun tilille ja avaimen saa sitten meiltä. Yhdessä pyrimme pitämään huolta siitä, että majalla 
on kaikki kunnossa ja sinne on kiva tulla. Edellinen isäntäpari on vuosien varrella tehnyt joko 
yksin tai talkooryhmällä kaikki mahdolliset remontit ja korjaukset (valtava kiitos!!), joten niitä 
ei liene luvassa lähivuosina. Juhannuksen jälkeiset kolme viikkoa mekin olemme pohjoisessa, 
jolloin saamme tuurausapuja Ismolta (p. 040 7027634) ja Karitalta (03-7551966). 
 
Meidät tavoittaa: 
Anni (varaukset: p. 0405 541561)  
ja Anssi Viljanen (p. 0400 494564), Somerkuja 3, 15950 Lahti 
 
anni.viljanen@outlook.com,  anssi.viljanen@outlook.com 
 

nähdään majalla! Anni & Anssi 
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Tiirismaan Hiihto ja Muumi-hiihto -tapahtumassa arv ottiin jälleen 
yllätyspalkintoja kaikkien osallistumiskupongin täyttäneiden kesken.  
Voitot on toimitettu perille 
Arpaonni suosi seuraavia: 

Elvi Lehtinen: ulkoilupuku (lahjoittaja Sportti-Make) 

Patrik Simola: urheiluliikkeen lahjakortti (Tiirismaan Latu ry) 

Mikko Soinisto: urheiluliikkeen lahjakortti (Tiirismaan Latu ry) 

Onnettaren suosiossa ollut Patrik Simola on 6-vuotias innokas hiihtäjä. Patrik pääsee ostoksille 
urheiluliikkeeseen. Patrik oli Tiirismaan Hiihdossa koko perheensä voimin, mukana olivat 
pikkuveli Niklas 5v. sekä vanhemmat Kirsi ja Jarmo. Muumi-hiihdossa Patrik hiihti yli 3 km 
lenkin Heinsuon tykkilatua. Patrik onkin jo kokenut hiihtäjä, sillä ensimmäiset suksensa hän sai 
jo 1½-vuotiaana. Koko tämän talvikauden nuorukainen on ollut innokkaasti mukana Hollolan 
Urheilijoiden lasten hiihtokoulussa. Tiirismaan Hiihdossa Patrikin perhe vietti yhteistä aikaa 
hiihtämisen lisäksi liukurimäessä ja makkaraa paistaen. Patrikin mielestä Muumi oli aivan 
huippu, ja molemmat veljekset pääsivätkin halaamaan Muumia. Äiti kertoo, että Tiirismaan 
Muumi-hiihto kirjataan allakkaan joka vuosi heti, kun päivämäärä tulee julki. Tämä oli ainakin 
kolmas vuosi peräkkäin, kun perhe osallistui kivaan ulkoilutapahtumaan. "Välillä käytiin 
kotona ja sitten tultiin vielä luistelemaan. Yhdessä koko perheen kanssa ulkoilu on parasta 
viikonlopunviettoa." 

Laturetkitapahtuman arvonnan päävoittona oli Sportti-Maken lahjoittama ulkoilupuku. 
Onnettaren suosioon osui Elvi Lehtinen. Elvi on uusi hollolalainen ja oli ensimmäistä kertaa 
mukana Tiirismaan ulkoilupäivässä. "Kunnossa kaiken ikää" -periaatteella ulkoileva 72-vuotias 
Elvi osallistui tapahtumassa sauvakävelyyn. Elvi kuntoilee myös potkukelkalla, ja potkuttelee 
välillä jopa Lahteen asti. Aiempina talvina myös hiihtäminen ja varsinkin avantouinti ovat 
kuuluneet virkeän eläkeläisen harrasteisiin. "Ensimmäistä kertaa olin mukana Tiirsmaan 
ulkoilutapahtumassa, ja monenlaista mukavaa tekemistähän täällä oli tarjolla. Itse liikun sen 
mukaan, mitä terveys antaa myöten ja liikkumalla pysynkin paremmassa kunnossa. Hollolasta 
on jo löytynyt todella mukavia ulkoilumaastoja." Uusi vaaleansinisessä ulkoilupuku olikin 
Elville kovasti mieleinen, ja vielä 
aivan sopivan kokoinenkin. "Nyt 
tarkenen hyvin ulkoilla myös 
Hollolassa asuvien tyttärenlasten 
kanssa, ja sauvalenkit ja 
potkukelkkailu onnistuu 
kylmemmässäkin säässä". 

 

 

 

Muumi ja lapset lumikenkäilevät / kuva Paula Valkjärvi 
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Ulkoiluhankintoihin pääsee voittolahjakortilla myös Mikko Soinisto. Mikko on kuusivuotias 
eskarilainen ja osallistui Tiirsmaan Hiihtoon nyt jo kolmatta kertaa. Mikko oli tullut 
tapahtumaan vanhempiensa ja 4-vuotiaan pikkuveljensä Matin kanssa. Muumin kanssa 
lumikenkäileminen oli jännää, mutta poikien mielestä vähintään yhtä kivaa oli viettää pitkä aika 
liukurimäessä. Hollolan Urheilijoiden lumitykillä tekemä liukumäkikukkula olikin koko päivän 
täynnä lapsia eikä Mikkokaan meinannut malttaa lähteä välillä hiihtämään ja luistelemaan. 
Mikon hiihtäjän ura on alkanut 2-vuotiaana, aluksi äidin vetämässä ahkiossa. Veljekset Mikko 
ja Matti harrastavat myös uimista. Perheen vanhemmatkin ovat innokkaita liikkujia: isä tykkää 
erityisesti hiihtämisestä ja äiti on sen lisäksi pitkän linjan avantouimari. "Tällainen koko 
perheen yhteinen ulkoilupäivä on aivan parasta. Päivän ohjelmaamme kuuluivat tietysti myös 
mehut ja makkarat. Vanhemmatkin tutustuivat lumikenkäilyyn, ja Muumin halaaminen 
kruunasi koko perheen päivän." 

 

- Hullut yllyttäjät -  

Suomen Ladun Hiihtoniilot & hiihtämisen huuma 

Suomen Ladun Hiihtoniilot opastavat sinut hiihdon 
ihmeelliseen maailmaan sekä Facebookissa että 14 eri 
kaupungissa ympäri Suomen 8.2.2014 alkaen. 
Hiihtoniiloiksi pukeutuneet vapaaehtoiset opastavat 
suomalaisia ja somelaisia hiihdon ihmeelliseen maailmaa: 
päivystävät ladun varressa ja erilaisissa tapahtumissa, 
järjestävät hiihtokouluja ja -retkiä ja kannustavat  ihmisiä 
hiihtämään.  

 

Tämän Kiisan ilmestyessä Hiihtoniilo-kampanja on jo pitkällä, mutta jos vielä ihmettelet, mistä 
tässä olikaan kyse, niin tutustu kampanjaan netissä tai facebookissa hakusanalla Hiihtoniilot. Ja 
tule mukaan - osasit sitten hiihtää tai et! 

Valtakunnallisen kampanjan tarkoituksena on jakaa hyvää tekevän hiihdon ilosanomaa: 
hiihtäminen sopii kaikille iästä, kunnosta, painosta, sukupuolesta tai pipon väristä riippumatta! 
Hiihto on iloinen asia, se lisää hyvinvointiasi ja tuo reippaan olon ja hyvän mielen. 
Hiihtoniiloja on ympäri Suomen 15 henkilöä eri paikkakunnilla - Hollolassa peräti kaksin 
kappalein: tiirismaalaiset Tiina Riikonen ja Hannu Backman tulivat valituksi isosta 
hiihtohullujen joukosta. "Pääsyvaatimuksena" oli toiminta hiihdon parissa ja laaja hiihdon 
lajituntemus, vapaaehtoistoiminta latuyhdistyksessä sekä toinen toistaan hullummat ideat, 
heittäytyminen haasteeseen ja halu jakaa liikunnan riemua muillekin.  

Niilojen tehtävänä on järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia, joilla saadaan liikkeelle aikuisia, jotka 
liikkuvat liian vähän tai ei ollenkaan. Niilot kannustavat kansaa suksille omalla toiminnallaan ja 
matalan kynnyksen yli. "Niiloilun" perusidea ei ole urheilu ja suorittaminen, vaan liikunnan ja 
talviluonnon tuoma hyvä olo sekä ehkä ruostuneidenkin hiihtotaitojen tai hiihtohalujen 
kaivaminen esiin ilon kautta.  
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Jokainen Hiihtoniilo keksii ja järjestää omalla paikkakunnallaan omanlaisiaan tapahtumia sekä 
on ihmisten ja median käytettävissä hyvinvoinnin edistämiseksi hiihdon avulla. Suomen Latu 
pyörittää valtakunnallista tiedotuskampanjaa ja jokainen Hiihtoniilo lisää vettä myllyyn omalla 
panoksellaan. Virallinen kampanja jatkuu 8.3.2014 asti. 

Tiirismaan Hiihto-Nipat ottivat varaslähdön kampanjaan jo Tiirismaan Hiihdossa 2.2.14. Sen 
jälkeen seuraava esiintyminen oli Umpihankihiihdon MM-kisoissa, missä Hannu kisasi 
Eksyttäjät-joukkueellaan ja Tiina joukkuessa MH-Lyylit. Hannu piti myös "hiihtoniilo-puheen" 
tapahtuman iltajuhlassa kertoen kampanjasta 400 kuulijalle. Myös lehtijutuissa ja radiossa on 
ehditty jo asian tiimoilta olla esillä. 

Seuraavana tempauksena jalkaannuttiin pois laduilta: Hollolan kirjaston kanssa järjestettiin 
13.2. hiihtoilta, jossa esiteltiin hiihtovälineitä ja voitelua ja näytettiin kuvia omilta hiihtoretkiltä 
ja Tiirismaan Ladun hiihtotapahtumista sekä juteltiin ihmisten kanssa kaikenlaisista 
hiihtoasioista. Kiisan taittoon mennessä oli meneillään ja vielä tuloillaankin monenmoista 
äksöniä: autetaaan vaikka mummoille sukset jalkaan, päivystetään ladun varressa voiderepun 
kanssa, hiihdätetään "entisiä nuoria" laavulle, jaellaan hiihtovinkkejä hiihtolomalaisille... Saapa 
nähdä, mitä kaikkea vielä keksitäänkään. Ja muut Tiirismaan latulaiset siinä ohessa kantavat 
korsiaan samaan kekoon yhteisen latuasian puolesta: kun meillä on kivaa liikkeellä luonnossa, 
niin jaetaan sitä iloa muillekin! 

Katso kuvia ja juttuja myös muiden paikkakuntien tapahtumista: facebook.com/hiihtoniilot 

Tutustu Suomen Ladun Hiihtoniiloihin:   facebook.com/hiihtoniilot 
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/ajankohtaista/hiihtoniilot/ 
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MAJAISÄNTÄNÄ RAUTAKANKAREELLA  
 
 

Melko tarkalleen seitsemän vuotta sitten ilmestyneessä Kiisassa esitettiin vetoomus: Rautakankareelle 
pitää löytyä uusi majaisäntä, muussa tapauksessa Tiirismaan Latu joutuu irtisanomaan 
vuokraussopimuksensa Lahden kaupungin kanssa ja luopumaan majan käytöstä. Vetoomus huomattiin. 
Meitä oli muutamia Tiirismaan Ladun jäseniä, hiihtäjiä ja kirkkovenesoutajia, jotka lupauduimme 
yhteisvastuullisesti vastaamaan majaisännöinnistä toistaiseksi. Tiesimme, että isännöintiä pitää hoitaa 
ainakin vuosi, katsotaan sitten miten jatketaan. Majaisännän kunnioitettavalta kuulostava titteli lankesi 
minulle, joka otin hoitaakseni majan vuokraustoiminnan ja siihen läheisesti liittyvät muut tehtävät.  
 
Majalla ei ollut tehty vuosikausiin mitään merkittäviä kunnostustöitä. Pikaista korjausta vaativia  
kohteita oli muutamia. Pahoin sortunut, luonnonkivistä muurattu rannanpuoleinen tukimuuri oli  
korjattava, vuotava vesikatto korjattava, saunan ja pesuhuoneen lattiat laatoitettava, lauteet ja kiuas  
uusittava. Korjaussuunnitelman kanssa marssin Lahden kaupungin tekniseen virastoon vuokrauksesta 
vastaavan päällikön puheille. Oletin tietenkin, että kiinteistön omistajan kuuluu tehdä korjaukset ja 
Tiirismaan Ladun maksaa vuokraa. Päällikkö penkoi mappejaan ja löysi vuokrasopimuksen. Siinä 
yksiselitteisesti todettiin, että kaupunki oli vuokrannut majan ehdolla, että vuokraaja vastaa kiinteistön  
ja myös ulkoalueiden siisteydestä, kunnossapidosta ja mahdollisista korjauksistakin.  
Sopimukseen viitaten kaupunki ei tule osallistumaan korjauksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin  
millään tavalla. 
 
Erittelemättä tarkemmin, mitä majalla on tehty, totean, että kaikki korjaukset on tehty perusteita 
myöten, ei vain pintaremontteina. Esimerkiksi lattioiden laatoitusta edelsi koko talvikauden mittainen 
kuivatus, huolellinen puhdistaminen ja vesieristyksen tekeminen. Vanha vesikatto purettiin lahonneita 
aluslaudoituksia myöten ja laudoitettiin uudelleen. Laitettiin aluskate (joka vanhasta katosta puuttui 
kokonaan) ja pinnoitettiin katto parhaalla mahdollisella katehuovalla. Tukimuurin kaikki irronneet  
muurattiin sementtilaastilla. Ei riittänyt, että vain irronneet vanhat kivet palautettiin paikoilleen,  
muuri vaati valtavan määrän uusia kiviä, joita kärrättiin sorakuoppien laitamilta pitkin kaupunkia.  
 
Ehkä vain vuoden mittaiseksi tarkoittamani majaisännöinti venähti seitsemäksi vuodeksi. Se on ollut  
antoisaa aikaa minulle ja koko perheelleni. Maja-asioista on tullut osa elämää. Tulostakin on tehty.  
Kulut ovat olleet pienet, sillä remonttimateriaalit on lähes kaikki saatu lahjoituksina yrityksiltä. 
Vuokrauskysyntä on vuosi vuodelta lisääntynyt. Tiirismaan Ladun hallitus on antanut tunnustusta mm. 
Vuoden Latulainen –tittelin muodossa. Kiitos. 
Suuret kiitokset näistä vuosista ansaitsevat monet tätä isännöintiyhteistyötä tehneet latulaiset.  
He kyllä itse tietävät, ketä tarkoitan. Yhden nimen haluan kuitenkin mainita. Tuomo Tarvainen on 
mökkeilykiireidensä ohella tehnyt todella paljon työtä myös majalla. Kaikissa isommissa  
työprojekteissa hän on aina ollut mukana. Hän on ansainnut hänellekin myönnetyn  
Vuoden Latulainen –tittelin. 
 
Olemme luvanneet Tuomon kanssa olla mukana jatkossakin uusien isännöinnistä vastaavien  
henkilöiden tukena. Tekemisemme tulee keskittymään huolto- ja kunnostustehtäviin.  
Niitä kun voi tehdä silloin kun se meille sopii. Vuokraustehtävät luovutan uusille toimijoille.  
Onnea ja menestystä heille. 

 
 
Juhani Saimovaara 
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mail:tiirismaan.latu@pp.phnet.fi 
www.tiirismaanlatu.fi  
 

 

YHTEYSTIETOJA VUODELLE 2014  
 
 Puh.johtaja Hannu Backman         044-332 0232 
 Varapuh.johtaja Tiina Riikonen    050-560 1770 
 Sihteeri Päivi Virtanen 050-387 9664  
 Taloudenhoitaja Helena Kämäräinen 0400-325 290 
 Pankkiyhteys   Helmi Säästöpankki Oy   FI85 4212 1120 0169 63 
    
 LATUMAJA, Rautakankareen maja Anni Viljanen p. 0405 541561 
    
 
 MYLLYKIEPPI,   isäntä ja majavaraukset  
  Timo J Järvinen        050-371 0589 
 
 Jäsenmaksut vuonna 2014 
 -perheen 1-jäsen 20  € 
 -perhejäsenmaksu 30  € 
 -rinnakkaisjäsen 10  € 
 -nuorisojäsen (alle 19 v.) yksin 10  € 
 -jäseniä 2013  syyskuussa 985 kpl 
 
 Jäsenasiat ja KIISA,  
 -toimitussihteeri Reino Koho 0400-155 238 
 

 jäsenlehti, ilmestyy 4 kertaa vuodessa 
 Suomen Ladun toimisto: Vaihde: 044 722 6300 

Jäsenasiat: 044 722 6301 
  jasenpalvelu (at) suomenlatu.fi 
 


