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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.k.koivisto(at)gmail.com      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 Elina Silkelä, p. 044 722 6313 
ja sähköposti elina.silkela@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 
 
 

Tiirismaan Ladussa oli vuoden 2014 lopussa 1050 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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No onkos tullut kesä…. 

Muuttajista päätellen kyllä.  

Ensin liikutimme talvisessa luonnossa maahanmuuttajat ja sen jälkeen vihaiset linnut liikuttivat 
meitä ja vähän nuorempiakin. Jälleen kerran kokosimme voimavaramme yhteen ja toteutimme 
kunnon laturetken sekä lintujen (Angry Birds) maailman ensi-illan tässä muodossa. 

Talvi onkin tullut oikein kunnolla ainakin lumen puolesta. Meidän täytyykin nyt käyttää 
luminen talvi hyödyksemme järjestelemällä mahdollisimman paljon lumisia tapahtumia. 
Ehdotuksia otetaan vastaan! Olemme saavuttaneet monilla onnistuneille tapahtumilla mainetta 
hyvänä liikuttajapalveluiden tuottajina, olkaamme ylpeitä siitä. Jotta kehittäisimme 
toimintaamme vieläkin monipuolisimmaksi tarvitsisimme uusia ideoita ja henkilöitä jolloin 
uudistusta tapahtuisi ajatuksella: vierivä kivi ei sammaloidu. 

Kevättalvella on taas edessä mahdollinen Rautakankareen avaaminen mehun , pullan ja kahvin 
myyntiin mikäli säät sallivat ja jos jääladut saadaan kuntoon. Tähän haastavaan toimeen 
tarvittaisiin taas innokkaita henkilöitä. 

Talven kääntyessä kevääksi ulkoilkaa ja ennen kaikkea nauttikaa lisääntyvästä valosta ! 

Talvisin terveisin       Hannu 

 
Kuvassa Tiirismaan Hiihdon Työtjärven huoltopiste Hannun isännöimänä ( kuva Mika Asikainen) 
Kannen kuva Tiina Riikonen
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Tulevia tapahtumia: 

 
 

Huhtikuu 
 ti 21.4.  Kevätkokous Rautakankareella 
 

 3.4 – 11.4 Hiihtoviikko Kilpisjärvellä  
 

Kesäkuu 
 1. – 4.6.  Laatokan Laineille  
 

Syyskuu 
 vko 37 Ruskamatka Mutkatuntureille 
  

jumppaa Kannaksen koululla keskiviikkoisin klo 17 - 18 
 

 
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!!  

 

 
Ilmottaudu Tiirismaan ladun sähköpostirinkiin  
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 
        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 
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Jumppaamaan, jumppaamaan… 

 

 
 

Kannaksen jumppa jatkuu huhtikuun loppuun saakka  
keskiviikkoisin klo 17 – 18 Riinan vetämänä. 

os. Kannaksenkatu 20, alasali, käynti oikeanpuoleisesta sivuovesta. 
 

Harjun koulun jumppasali on varattu Kannaksen ylioppilaskirjoitusten ajaksi ja siellä on jumpat 
tiistaisin klo 17 - 18. 

 
Muistilista:  
  
Kannas keskiviikko 18.2. 
Kannas keskiviikko 4.3. 
Harju tiistai 10.3. 
Harju tiistai 17.3. 

 
Ja loppukevät on sitten Kannaksessa. Viimeinen jumppa on 29.4. 
 
Harjun koulun osoite on Vuorikatu 29, autot pysäköidään kadun varteen. 
 
HUOM! viikko 9 on hiihtoloma, joten 25.2. ei ole jumppaa! 
   

  
Tervetuloa entiset ja uudet jumpparit! 

Maksu 15 €/ kevät. Maksetaan Tiirismaan Latu ry:n tilille no FI8542121120016963. 
 

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! 
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Kevätkokous Rautakankareella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiistaina 21. huhtikuuta 2015 klo 18.30 Rautakankareen majalla. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti 

vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös. 

 

Kahvitarjoilu, tervetuloa!      Johtokunta 
 

 
KILPISJÄRVELLE HIIHTÄMÄÄN VK 15  

 
Lähdetään Kilpisjärven keväthangille viikoksi 15 nauttimaan auringosta, maisemista ja 
leppoisasta hiihdosta! Mukaan mahtuu vielä, mutta ilmoittauduthan mahdollisimman pian. 
Pelkkää kyytiäkin kannattaa tiedustella, jos aiot esim. vaeltamaan. 
Lähtö pe-iltana 3.4.2015 ja paluu la 11.4.2015. 
Tarkemmat tiedot edellisessä Kiisassa ja Ladun kotisivuilla.  
 
Tiedustelut: terhi.k.koivisto(at)gmail.com, tai 0400-939 690.      
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LAATOKAN LAINEILLE KESÄKUUSSA  

 
Järjestämme kesäkuun alussa yhteistyössä Hollolan Karjalaseuran kanssa matkan Karjalaan. 
Tutustumme Konevitsan luostariin, jonne on  45 min laivamatka Laatokalla. Käymme 
Tiurinlinnassa Räisälässä ja Käkisalmen linnassa. Viipurissa kiertoajelu ja ostosaikaa. Lisäksi 
muitakin kohteita, jotka tarkentuvat lähiaikoina. 
 
Matkan ajankohta on 1-4.6.2015. Hinta tarkentuu ryhmän koon mukaan ollen max 400 €.  
Hinta sisältää ryhmäviisumin, kuljetuksen, majoituksen Pyhäjärvellä Musakan Lomarannassa, 
3x päivällinen, 3x aamiainen, pääsymaksut kohteisiin ja laivamatkan Konevitsaan. 
Passin tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen! 
 
Viisumihakemus ja ennakkomaksu tulee olla hoidettuna 15.4.2015 mennessä, joista 
imoittautuneille toimitetaan tarkemmat ohjeet. 
 
Tiedustelut: terhi.k.koivisto(at)gmail.com tai 0400-939 690  

 

 

 

 

 

 

 

Ruskamatka viikolla 37, syksyllä 2015 
 

 
Matka suuntautuu Muotkatuntureiden, Kevon ja Paistuntureiden suuntaan. Karigasniemen 
läheltä Kaktsavarrin Erämajoilta on varattu kaksi neljän hengen mökkiä katon alle 
majoittuville. Paluuta edeltävä yö kaikille 
halukkaille vanhaan tapaan Tievatuvalla. 
Tarkemmat tiedot tulevat kevään Kiisaan. 

Ennakkotiedustelut Terhiltä. 

 

(katso sivu 14) 
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Tapanilan kuntovihkoarvonta 
 

Tapanilassa olevan kuntosuoritusvihkon kirjauksista 2014 aikana arvottiin 

lahjakortteja seuraaville hiihtäjille: 

 Matti Railo 

 Juhani Saimovaara 

 Eero Leppänen 
 

Vuoden 2014 latulainen 
 
Johtokunta on valinnut kokouksessaan vuoden 2014 latulaiseksi Titi Keskivälin 
Hän on ollut monena talvena varsin näkyvässä roolissa Tiirismaan Laturetken 
tapahtumapaikalla Heinsuolla, vaikka monikaan häntä siellä ei ole tunnistanut.  
Titi on ollut naamioituneena valken muumiasun sisään. Myös tämän talven laturetkellä Titi 
esiintyi,mutta vaihteeksi punaisen vihaisen linnun ominaisuudessa. 
Titi on lisäksi opettanut kymmenittäin alle kouluikäisiä lapsia Metsämörrinä, opastaen lapsolle 
luonnon ihmeitä-. 
 

HUIKEA LUMISEIKKAILU JA PERINTEIKÄS LATURETKI 
NAUTITTIIN LUMIPYRYSSÄ 

 
901 + 672 + 67 = 1640 = me kaikki YHDESSÄ LUMILLA 

 
Tiirismaan Latu järjesti 
helmikuun ensimmäisenä 
sunnuntaina jälleen kerran 
vilkkaan tapahtumapäivän 
kaikenikäisille ulkoilijoille. 
47:s laturetki hiihdettiin 
leudossa säässä, mutta jo 
edellisenä päivänä alkanut 
ja koko päivän jatkunut 
lumipyry toi hiihtäjille 
hiukan haastettakin. 
Latukoneen hurina nosti 
hymyt suupieliin: sekä 
Lahden että Hollolan 
latukoneet tekivät koko ajan 
parhaansa pitääkseen 
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reittiryhmän merkkaamat latureitit auki ja hyvässä hiihtokunnossa. 
Helpotusta matkantekoon ja energiaa kroppaansa sai huoltopisteissä häärineeltä voitelu- ja 
huoltoväeltä: Starttia pohjiin ja mehua janoon, takapisteellä hiihtäjiä hemmoteltiin jopa 
pannukahvilla.  
 
Makkaraa, kaakaota ja hyvää mieltä. Ja joka taukopisteellä tietysti lupsakat huulenheitot 
muiden hiihtäjien kanssa – ja taas mentiin. Laturetkeä ahkeroitiin Tapanilan lähtöpisteessä sekä 
huoltopisteillä Työtjärvellä, Heinsuolla ja Tiiristuvalla.  
 
Samaan aikaan Heinsuolla pyöritettiin läpi maailman ensimmäinen Angry Birds Go Snow –
lumitapahtuma. Lumiseikkailussa pujoteltiin suksilla isojen pehmolintujen välistä, laskettiin 
töyssymäkeä, suksittiin tasatyöntöä, kyykisteltiin porttihiihtoa ja välillä heiteltiin pehmolintuja 
maaliin.  
 
Varsinainen hitti lapsille - ja näköjään aikuisillekin - oli ”ampumahiihto”: jättikokoisella ritsalla 
”ammuttiin” isoja pehmopossuja. Toinen jonojakin kokoava kestohitti oli taas liikuntatoimen 
juuri rakentama aivan huippu liukumäki, jossa kirmattiin pulkilla, liukureilla ja 
rattikelkoillakin. Karhun suksikioskista sai lainata lapsille suksia ja monoja. Lumikenkiä sekä 
ohjattua kenkäilyä oli tarjolla koko perheelle; lumisen metsän siimekseenkin kömpi 
kenkäilijöitä jatkuvana virtana.  
 
Lukuisa joukko pieniä, ja vähän isompiakin lapsia pääsi samaan kuvaan isojen Angry Bird -
hahmojen kanssa. Voi sitä liikunnan ja lumessa peuhaamisen riemua!  
 
Kaiken tämän sai aikaan suuri joukko talkoolaisia, ja monet ladun yhteistyökumppanit: 
Hollolan ja Lahden latukonepartiot, Heinsuolla liikuntatoimen ahkeroijat, kestokumppanimme 
Startex, Suomen Latu ja Rovio vihaisine lintuineen klaanipäällikkönään Kuningas-possu Jussi. 
Lapset saivat Änkkäri-purkkaa ja tsemppipalkintoja, laturetkeläisille arvottiin urheiluliikkeen 
lahjakortteja. 
 
Vapaaehtoisia latulaisia ja apuna vielä muutamia talkoolaisia naapuriseuroistakin oli eri 
hommissa mukana huima ennätysmäärä, mistä erittäin lämmin kiitos kaikille yhdessä ja 
jokaiselle erikseen ja henkilökohtaisesti. Jatketaan samaan malliin, niin saadaan kaikki 
kansalaiset ulkoilemaan ja liikkumaan! 
 
Jaa mikä 1640?? Tiirismaan Hiihtoon osallistujaksi kirjautui peräti 672 hiihtäjää, ja 
hätäisimmät suihkivat menemään kirjautumatta. Heinsuolla Änkkärien ilmoittautumispisteessä 
kirjautui  yhteensä 901 lumiseikkailijaa, eli 548 lasta ja lisäksi äidit, isit, kummit ja mummit 
353 aikuista. Ja kaiken tämän ilon takana olimme me tiirismaalaiset, eri pisteissä talkootöissä 
kaikenkaikkiaan 67 ulkoilun ystävää. 
 
Tiirismaan Latu avasi aivan uuden aikakauden lasten lumiseikkailussa. Tämän 
pilottitapahtuman jälkeen Suomen Ladun Änkkärit siirtyvät kolmeksi viikoksi Kiilopäälle 
tuottamaan iloa Saariselän alueen hiihtolomaperheille. Me jatkamme kaiken kansan 
ulkoiluttamista taas ensi vuonna, silloin jo 48:nnen kerran ☺ 
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Suuri kiitos ennätykselliselle osallistujajoukolle ja 

kaikille meille 1640:lle mukana olleelle! 
 
Laturetkiarvonnassa Sportian lahjakortit arvottiin (ja postitetaan) 
seuraaville hiihtäjille: 

 
- Joni Talja, Lahti 
- Petri Pekonen, Hollola 
- Taina Elomaa, Lahti 
- Aimo Leppänen, Lahti 
 
Angry Birds arvonnassa isno Pelikaani-pehmolelun voitti  
- Jenni Kirvesoja (3 v) Hollola. 
 
Onnittelut kaikille voittajille! 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvassa Angry Birds arvonnan voittaja Jenni Kivesoja 3 v.ja pehmolelu (kuvat tiina Riikonen) 
 

lisää kuvia voit katsella Tiirismaan Ladun Facebook sivuilta 
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Talkoolaisia oli eri pisteissä kaikkiaan ennätykselliset 67 henkilöä! 
 
Talkoolaisille on arvottu tavarapalkintoja. Palkinnot noudettavissa Tiiristuvalta aukioloaikoina  
 

ISO KIITOS KAIKILLE TAPAHTUMAAN OSALLISTUNEILLE! 
 

Lapin Lintuopas:  Merja Järvinen, Heikki Peltola, Timo A Järvinen 
 

Retkiensiapupakkaus: Hannu Backman, Jorma Kampman, Tuula Honkanen, Kaisa Lehti 
 

Kupilka-kuksa: Veli Koponen, Mikko Hirn, Heikki Kuikka, Martti Nokelainen 
 

Karhu-pipo: Tiina Riikonen, Kari Tamminen,  
 

Start-pipo: Seija Marvaila, Airi Suni 
 

Lumikenkäilykirja:  Päivi Laattala, Joonas Repo, Mira Keskinen, Veijo Hyttinen,  
                    Aila Töyrylä 
 

Putkihuivi: Helena Kuikka, Pauli Sarivaara, Matti Nieminen, Olli Nurmi, Urho Sjöblom 
 

Start-reppu: Marja Palo-järvi 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jättiritsalla ammuttiin vihaisia lintuja ( kuva Mika Asikainen)
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TUTUSTUIMME LUMIKENKÄILYYN JUSSINHIIHDOSSA  

 
Perinteinen Jussin hiihto Myllykiepissä uhkasi olla vähäluminen, mutta juuri ennen h-hetkeä 
saatiin kuin saatiinkin riittävästi lunta! Lauantaina 17. tammikuuta kokoontui mukava joukko 
latulaisia Myllykieppiin. Paikalla oli ilahduttavasti myös uusia kasvoja, ja useita lapsiakin oli 
saatu mukaan. 
 
Päivän aluksi Suomen Ladun lumikenkäilykouluttaja Markku Salminen kertoili 
parikymmenpäiselle joukolle lumikenkäilystä hamasta menneisyydestä nykypäivään. Hän  
esitteli erilaisia lumikenkämalleja ja niiden toisistaan poikkeavia säätötapoja. Saimme ohjausta 
koko- ja materiaalivaihtoehdoistakin. Seuraavaksi siirryimme ulos sovittamaan, säätämään, 
kiristämään ja sopivan mittaisia sauvoja valitsemaan. Pian metsän peittoon tassutteli pitkä letka 
iloisesti pulisevaa joukkoa.  
Metsästä sujahdimme pellon laitaan ja siitä suuntavaistolla kaarrellen eteenpäin. Maastolenkillä 
poikkesimme myös Valosen hunajatilalla, jossa Kathryn-emäntä esitteli meille tuotteitaan ja 
niiden valmistusta. Lähtiessämme moni ostikin kotiin viemisiksi hunajaa. 
 
Lumikenkäilyn jälkeen Hannun valmistama maukas kalakeitto hävisi nälkäisiin suihin, ja sen 
jälkeen vaihdettiin lajia. Iltapäivällä oli Jussin hiihdon perinteisempi puoli, eli umpihankihiihto. 
Erikoisuutena tänä vuonna mukana oli myös osuus ”vesihiihtoa”. Purot lirisivät vielä sulana, 
mutta niin vain niistäkin hiihtäjät yli suoriutuivat. Maastossa hiihtäjät  saivat todeta, että eivät 

olleet ainoita luonnossa  liikkujia. Ainakin 
saukon, supin ja kauriin jälkiä näkyi hangella. 
Metsäreissun jälkeen olikin sauna lämmin ja 
makkaratuli laavulla parhaimmillaan. Reipas 
ulkoilupäivä kääntyi iltaan. 
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Hollolassa Tiirismaan Ladun tempaukseen osallistui 
viitisenkymmentä kotoutujaa. 

 
Hollolan Varrasuolla nähtiin 
kymmenien iloisten 
maahanmuutajien joukko, kun 
he osana 
kotouttamiskoulutustaan 
tutustuivat suomalaiseen 
luontoon, hiihtoon ja 
lumikenkäilyyn. 
 
  - Kaaduin neljä kertaa, on 
liukasta. Mutta ei se haittaa, 
hyvin meni, nauraa 
egyptiläinen Faysal Hassan 
elämänsä ensimmäisen 
hiihtolenkin jälkeen. 
 
 - Me Suomen Ladussa haluamme edistää hiihtoa ja kertoa, että se on kaikille sopiva laji. Se ei 
ole rakettitiedettä, eikä sen tarvitse olla suorittamista, se on hauskaa.  
Keksimme järjestää tällaisen tempauksen ja tarjota hiihtoa sellaisille, jotka eivät muuten pääse 
sitä kokeilemaan, kertoo idean äiti Tiina Riikonen. 
 
 - Minä en ole koskaan hiihtänyt. Tämä on tosi hyvää urheilua. Pelkään, mutta opettaja on hyvä. 
Lauantaina ostan omat sukset, minä tykkään tästä, innostuu bulgarialainen Jasmin Ismail.  
 
 - Jalat on väsyneet ja lumikengät vaikeat. Mutta on tämä hyvä idea, joka vaatii energiaa, 
venäläinen Yulia Velin kommentoi lumikenkäilyn jälkeen. 

 
 - Vastaavan tapahtuman 
yritystä on muuallakin ja Ladun 
hallituksessa tästä on puhuttu. 
Uskon, että tällainen tulee 
lisääntymään. Suomen Latuhan 
on matalan profiilin toimija, 
emme ole kilpailuttaja, vaan 
ulkoiluttaja, muistuttaa Suomen 
Ladun hallituksessa istuva 
puheenjohtajamme Hannu 
Backman. 
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 - Kontaktit ovat tärkeitä, se mistä saadaan ihmiset kasaan. Ja vaatiihan tämä tietynlaista 
asennoitumista. Mutta tämä tapahtuma osoitti, ettei se ole mikään ongelma. Ihmiset olivat niin 
innostuneita ja välittömiä. 
On tärkeää, että maahanmuuttajat näkevät meidän talvista luontoa ja saavat kosketuksen 
pienimuotoiseen retkeilyyn. Lupaan, että vien tämän porukan vielä kirkkoveneretkelle, 
puheenjohtajamme lupaili tapahtuman päätteeksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(kuvat Tiina Riikonen) 
 
lisää kuvia voit katsella Tiirismaan Ladun Facebook sivuilta 
 

Syksyn ruskaretki - Muotkatunturi - Erämaiset alueet 
 
Erämaan eteläosa on alavaa metsäkairaa. Muutama tunturi nousee vanhojen männiköiden, 
kumpuilevien koivikkoharjanteiden ja soiden yläpuolelle. Männyt väistyvät koivun tieltä 
siirryttäessä pohjoisemmaksi varsinaiselle tunturialueelle - vain yksittäisiä mäntyjä kasvaa 
siellä täällä jokilaaksoissa. Keski- ja pohjoisosassa toinen toistaan upeammat tunturimaisemat 
avautuvat retkeilijän eteen vaelluksen edetessä. Kaamasjoen latvahaarojen syvät ja rehevät 
jokilaaksot jakavat tunturiryhmiä loivanpyöreiksi tunturiselänteiksi. Nämä tunturiselänteet ovat 
pääosin puutonta paljakkaa. Kaamasjoen suurin latvahaara, Kielajoki, leikkaa jyrkästi erämaan 
pohjoisosaa. Pohjoissaamen sana giellá, inarinsaameksi kiälláá, tarkoittaa lenkkiä ja silmukkaa. 
Kielajoen vesistö on kuin Muotkatuntureille singottu suopunki, joka sulkee sisäänsä osan 
tunturimaasta. 
Muotkatuntureihin luetaan kuuluviksi noin sata erillistä loivanpyöreää tunturilakea. 
Tunturialueella on niukasti järviä ja soita. Maisemaa hallitsevat nummimaiset paljakat ja 
tunturikoivikot verhoavat alavia maita. Louhikkoisia rinteitä on monin paikoin. Erämaan 
korkein huippu on ryhmyinen Kuárvikozzâ (590 m). Näkemisen ja kiipeämisen arvoinen kohde 
on myös Peltojärven luoteispuolella kohoava Peltotunturi (567 m) (Bealdoaivi pohjoissaameksi, 
Piälduáivi inarinsaameksi). Muistona Angelin anortosiitti-louhoksesta Etelä-Riutusvaaran laki 
loistaa lumivalkoisena erämaan luoteiskulman ulkopuolella. Muotkatunturit eivät niinkään 
vaikuta vaeltajaan korkeudellaan vaan runsaslukuisuudellaan ja maiseman avaruudella. 
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Lisää jäsenasiaa!! 

 
Suomen Ladun jäsenpalvelu: 
Jäsentietojen muutokset  sähköpostitse : jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi 
    puhelimitse: 044 7226301 
    verkossa: www.suomenlatu.fi/palvelukortti 
    Latu ja Polkulehden palvelukortilla 
 
Osoitteenmuutoksia ei tarvitse ilmoittaa mikäli olet tehnyt sen virallisia teitä. Ne päivittyvät 
jäsenrekisteriin Itellan kautta automaattisesti. 
 
Jäsenyyden maksamisesta ja päättämisestä: 
Kun jäsenmaksu on maksettu, jäsenyys on hyväksytty, jolloin yhdistystä tai jäsenlajia ei voi 
vaihtaa kesken kauden. 
Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei automaattisesti päätä jäsenyyttä, vaan jäsenyyden 
päättämisestä tulee ilmoittaa erikseen Suomen Ladun jäsenpalveluun. 
 
Jäsenrekisteristä on poistettu muutamia aikuistuneita lapsijäseniksi kirjattuja, jotka asuvatkin 
eri osoitteessa kuin maksaja. Jos kuitenkin olet huomannut jäsenmaksulaskussasi olevan 
lapsijäseneksi merkitty aikuinen, niin ota yhteyttä sähköpostilla reino.koho(at)pp.phnet.fi 
 
Jäsenmaksut, tilinumero ja Latu & Polku: 
Jäsenmaksut maksetaan Suomen Ladun jäsenmaksutilille FI67 2058 3800 0106 06. 
Latu &Polku – lehden nro3 ja oma jäsenlehtemme Kiisan nro 2 lähetetään vain maksaneille 
jäsenille. 
 
Suomen Latu RY 
Posti ja käyntiosoite Radiokatu 20 00240 Helsinki  Avoinna arkisin 9-15 
Vaihde 044 722 6300 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)suomenlatu.fi 
www.suomenlatu.fi 
 
Tiirismaan Latu ry 
www.tiirismaanlatu.fi 
sähköposti: tiirismaan.latu(at)pp.phnet.fi 
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YHTEYSTIETOJA VUODELLE 2015  
 
 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 2015 
 -perheen 1-jäsen 20  € 
 -perhejäsenmaksu 30  € 
 -rinnakkaisjäsen 10  € 
 -nuorisojäsen (alle 19 v.) yksin 10  € 
 -jäseniä 2014  lopussa 1050 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 
 


