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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.fi     050 - 560 1770 
Sihteeri: Päivi Virtanen     email:paivivirtanen12(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 pirjo.riikonen(at)gmail.com   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 
 Anni Viljanen       email:anni.viljanen(ät)outlook.com  040 - 554 1561       
 
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 2015 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 
Suomen Latu hoitaa keskitetystä jäsenrekisteriämme, puh. *044 722 6300* tai 

 
   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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Tuikeata talvea ja huikeata helmikuuta latulaiset! 
 
Talven suurin, mahtavin ja hauskin urakkamme on takana. Laturetki saatiin hiihdettyä 
typistettynä versiona, mutta kuitenkin ihan aidolla lumella.  
Lasten lumiseikkailu veti väkeä Heinsuon täydeltä ja perinteikäs hiihtopäivämme onnistui 
liikuttavan hyvin. Sukset suihkivat, liukurit luistivat ja vihaiset linnut lennähtelivät jättiritsoista. 
Lumikengät, keppihevoset ja tulipaloauto viihdyttivät väkeä – ja tärkeätä tietysti oli myös 
”kisamakkara” ja monet muut talvitekemiset.  
 
48. Tiirismaan Hiihto oheistapahtumineen oli jälleen vuoden suurin urakkamme ja siitä 
selvittiin hienosti kiitos uutteran talkoolaisjoukon. Ennakkovalmistelut kuormittivat 
johtokuntaa koko alkutalven ja sitten H-hetkellä koko iso vapaaehtoisjoukko oli täystyöllistetty. 
Kaikesta kuitenkin selvittiin kovalla ahkeroinnilla, mutta iloisin mielin: palkintona meille 
kaikille on se liikunnan ilo, jonka tapahtumamme osallistujille tuotti. 
 
Haluamme tarjota perheille mukavaa yhdessäoloa ja matalankynnyksen ulkoilua. Toimiva 
yhteistyö Hollolan kunnan liikuntatoimen kanssa mahdollistaa mittavan tapahtuman 
järjestämisen. On hienoa, että Hollola arvostaa toimintaamme perheiden ja lasten ulkoilun 
hyväksi. Myös Hollolan Urheilijat 46:n ahkera talkootyö tykkilumen tekemiseksi on tällaisina 
talvina hiihdon ja talvitapahtumien perusedellytys. 
 
Kevät kohta koittaa ja tulevaan toimintaamme tarvitaan raikkaita ideoita ja tuoreita tekijöitä. 
Tule ulos kolostasi ja ilmianna itsesi – tule reippaasti joukkoomme, oletpa sitten uusi jäsen tai 
vanha konkari – kaikkia tarvitaan, jotta toimintamme pysyy houkuttelevana ja mukavana meille 
kaikille! 
Nyt heti seuraavaksi eli maanantaina 15.1.2016 klo 18 rynnimme Lahden pääkirjastoon 
kuulemaan Harri Ahosen kertomuksia Skandinavian vaelluspoluilta. Tervetuloa Sinäkin! 
 

Aktiivista kevättalvea toivottavat puheenjohtajat Hannu ja Tiina 
 
Ps. Muistathan 
seurata tulevia 
tapahtumia myös 
Facebookissa ja 
nettisivuillamme, 
koska kaikki 
tapahtumat eivät 
aina ehdi Kiisaan! 
Myös kuvasatoa 
Angri Birds –
tapahtumasta. 
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Tulevia tapahtumia: 

 
 

Helmikuu 
 ma 15.2. klo 18 Kuvia ja tarinoita Pohjois-Skandinavian vaelluspoluilta 

 
Huhtikuu 

vko 15  Hiihtoviikko Kilpisjärvellä  
ti 19.4.  Kevätkokous Rautakankareen majalla klo 18.30 

Syyskuu 
vko 37    Ruskaviikko Enontekiöllä 

 
Lahden alueen hiihtoreitteihin tutustuminen tammikuusta lähtien. 

Seuraa Tiirismaan Ladun Facebook-sivulta 
   

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 
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Kevätkauden jumppa on alkanut! 

 
Keskiviikkosin klo 17 – 18 alkaa jumpataan 

Kannaksen koulussa, os. Kannaksenkatu 20 alasali, käynti oikeanpuoleisesta sivuovesta. 
 
Tervetuloa aiemmin käyneet jumpparit ja uusia myös mahtuu mukaan. Tule vain rohkeasti 
kuntoa kohottamaan! Vetäjänä Riina. 
 
Lisätietoja antaa Päivi Virtanen email:paivivirtanen12(ät)gmail.com 050 - 387 9664 
 

Maksu 15 € kevät. Maksetaan Tiirismaan Latu ry:n tilille nro: FI85 4212 1120 0169 63 
 

 
 

TIIRISTUPA on jälleen avoinna (lumitilanteen mukaan)!  
 

Tervetuloa mehulle kaikki entiset ja uudet asiakkaat la-su klo 10-15! 
  

Tiiristuvalla saatavana mehua, urheilujuomaa, 
kaakaota, kahvia ja pullaa sekä grillimakkaraa 
itsepaistettavaksi kohtuuhintaan  

Voit ilmoittaa halukkuutesi talkootöihin ja 
yhteystietosi, jolloin voimme tarvittaessa 
ottaa yhteyttä, jos et vielä halua sitoutua 
tiettyyn ajankohtaan. Suurin tarve tulee 
olemaan helmikuun hiihtolomaviikoilla 8-9, 
jolloin Tiiristupa on auki arkipäivinäkin. 
Tervetuloa mukaan myös uudet talkoolaiset! 

Listaa ylläpitää terhi.k.koivisto(at)gmail.com, 0400-939 690 
 
 

  

 

 

 
 

            
 
 

Retkille Lahden lähiluontoon! 
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Lahden Kaupunkiympäristö järjestää useita opastettuja retkiä lähikuukausina. 

 
Retket ovat maksuttomia ja avoimia kaikille, joten nyt jos koskaan kannattaa lähteä 
tutustumaan Lahden lähiretkikohteisiin! Oppaana ja paikallisasiantuntijana toimii Auvo 
Rahkola. Varustuksena säänmukaiset ulkoilukamppeet, omat eväät ja juomapullo. 
 

la  5.3. klo 12 - 15 Selkäsaaren laavu, tulistelua laavulla 
ma  7.3. klo 10 – 13 Porvoonjoen puistopolku (11 km), teemana Jälkiä lumessa 
ma  23.5. Mukkulan puistopolku (n. 2,5 km / 2 h) 
ma  25.4. Porvoonjoen puistopolku, kevätretki 
ma  30.5. Lehmusreitti (14 km) 
ma  27.6. pyöräretki Karistosta Nastolaan (n 20 km) 
 

Kirjaapa kalenteriisi ja houkuttele kaveri tai naapuri mukaan lähiluontoon! Kivoja retkiä, 
kannattaa lähteä! 
Lisätietoja Lahden kaupungin nettisivuilta ja 
ESS.http://www.lahti.fi/www/bulletin.nsf/pfbd/A8AF8FD398454A3DC2257F4200237EAC 

 
Kuvia ja tarinoita Pohjois-Skandinavian vaelluspoluilta. 

 
Kirjailija Harri Ahonen Lahden pääkirjastossa ma 15.2. 2016 klo 18 alkaen.  
Avoin tilaisuus, vapaa pääsy.



 
                                   KIISA 1/2016                              7 

TIIRISMAAN LATU 

  

                Kevätkokous Rautakankareella 
 

Tiistaina 19. huhtikuuta 2016 klo 18.30 Rautakankareen majalla. 
 
 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen mukaisestivuoden 2015 
toimintakertomus ja tilinpäätös.  

 

Kahvitarjoilu, tervetuloa! 
Johtokunta 

                            
 
 

 
 
 
 

Kilpisjärven hiihtoviikolle (vk 15)... 
 

…....mahtuu vielä mukaan. Lähde hiihtämään Lapin komeimpiin maisemiin!  

Lähdemme perjantai-iltana 8.4. ja palaamme lauantaina 16.4. Tarkemmat tiedot 

edellisessä Kiisassa ja nettisivuilla. Ilmoittauduthan pikaisesti sähköpostilla  

terhi.k.koivisto(at)gmail.com tai puh 0400-939 690 
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RUSKAVIIKOLLA ENONTEKIÖLLE, 

ilmoittautuminen normaalista poiketen pian! 
    
Tulevana syksynä ruskamatka suuntautuu Enontekiölle. Vaeltajille on tallattavaksi 

useita vaihtoehtoisia alueita: Suomi-neidon olkapäällä, Norjan rajan tuntumassa 

Pöyrisjärven ja Tarvantovaaran erämaa-alueet sopivat kokeneille vaeltajille. 

Kaikille sopivat Pallas-Yllästunturin kansallispuiston reitit. Hetan kylän 

ympäristössä päiväretkeläisille riittää lyhyempiä polkuja. www.luontoon.fi  

 

Päiväretkeläisille on varattu 

majoitus puolihoidolla (runsas 

aamiainen, päivällinen pitopöydästä, 

sauna, liinavaatteet) Hetan 

Majatalosta.  

HUOM!  Majoitukseen haluavat, 
ilmoittautukaa hyvin pian! Hotellin 

puolella on enää muutama vapaa 

huone, ja niiden varaus on voimassa 

vain 15.2. saakka. Majatalon puolella 

on enemmän tilaa, mutta sieltäkään 

emme voi pitää varauksia kovin 

pitkälle. Majatalon puolelta 

varataan vaeltajillekin majoitus 

ennen paluumatkaa, eli vaeltajilta 
toivotaan myös ilmoittautumisia jo 
talven aikana. Myöhemmin 

ilmoittautuville lattiamajoitus.  

Majoitushinnat huonekoosta riippuen hotellissa 326-426 € ja majatalon puolella 

279-339 €/ hlö/ viikko. Majatalon puoli ei sovellu liikuntaesteisille. 

Majatalolla on vene ja polkupyöriä vapaasti käytettävissä. 

www.hetan-majatalo.fi  

 

Kuljetuksen hinta tarkentuu myöhemmin, mutta noudattelee aiempaa linjaa. 

Ruskamatkan ajankohta on vk 37, eli 9-17.9.2016. Tarkemmat tiedot tulevat 

seuraavaan Kiisaan. Lisätietoja: terhi.k.koivisto(at)gmail.com ja 0400-939 690 

 
 
 

 



 
                                   KIISA 1/2016                              9 

TIIRISMAAN LATU 

 

Lähiretkeilyä  
 

Retkeily sopii kaikille: sopivissa olosuhteissa se on riittävän helppoa jopa perheen pienimmille 
ja huonokuntoisimmille, mutta retkeilijän niin halutessa laji tarjoaa haastetta koko 
loppuelämäksi. Merkittyjä retkeilyreittejä maassamme on tuhansia kilometrejä. On kilometrin-
parin rengaslenkkejä, on satojen kilometrien mittaisia nauhamaisia reittejä, ja kaikkea siltä 
väliltä. Monet reiteistä kulkevat osin erilaisilla luonnonsuojelualueilla, kuten vanhojen metsien-
, soiden- tai harjujensuojelukohteissa, ja osin tavallisissa talousmetsissä ja hiekkateilläkin. 
Retkeilyreittien ja 
luontopolkujen varsilla, 
vesireittien rannoilla ja aivan 
erillisinäkin on tuhansittain 
taukopaikkoja – 
tulentekopaikkoja, laavuja, 
kotia ja autiotupia. 
 
Lyhyellekin retkelle on hyvä 
pakata varusteluetteloa apuna 
käyttäen. Varusteluetteloissa 
varusteet voidaan jakaa 
henkilö- ja ryhmäkohtaisiin 
sekä ensiapu-, korjaus- ja 
harrastusvarusteisiin sekä 
ravintoon.  
 

Varusteluettelo löytyy Tiirismaan Ladun nettisivulta: 
www.tiirismaanlatu.fi - Lähiretkeilyä 

 
Varusteluetteloon merkitään rastilla, kun kyseinen varuste on pakattu rinkkaan asti. Näin voit 
olla varma, että kaikki tarpeellinen on mukana. Retken jälkeen varusteluettelo käydään 
ajatuksella läpi. Jos mukana oli varusteita, joita ei käytetty retkellä kertaakaan, pohditaan 
voisiko ne jättää seuraavalta vastaavalta retkeltä pois. Ensiapu- ja turvallisuusvälineitä ei jätetä 
kotiin, vaikka niitä ei toivottavasti ole tarvittukaan. 
 
Kesäinen eväsretki lähiluontoon ei juuri vaadi erätaitoja. Retkelle lähdetään kauniilla säällä. 
Kun valitsee kohteekseen merkityn patikkareitin varrella olevan huolletun nuotiopaikan tai 
laavun, matkaan voi lähteä kuka tahansa. Yhtä lailla voi soudella tai meloa lähisaareen, tai 
pyöräillä läheiselle lintutornille. Osa retkeilyreiteistä on jopa rakennettu esteettömiksi, eli niihin 
pääsee pyörätuolin tai lastenvaunujen kanssa. Päiväretkeily on ylivoimaisesti suosituin 
retkeilyn muoto. 
Ei vaadi erityisiä erätaitoja tai kovaa kuntoa, kunhan valitsee helpon reitin ja hyvän sään. 
Ylle säänmukainen vaatetus, omaan jalkaan mukavilta tuntuvat jalkineet ja reppuun evästä, 
juomaa, hieman varavaatetta, vessapaperia. 
Mukaan myös varmuuden vuoksi kännykkä, kartta, kompassi, puukko, tulitikut ja laastaria ynnä 
muuta pientä ensiaputarviketta. 
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Seuraavassa muutamia vinkkejä Lahdenseudun lähiretkikohteista. 

Linkit löytyvät: www.tiirismaanlatu.fi - Lähiretkeilyä 
 

 Lahdenseudun luonto - Pirunpesä 
 Lahdenseudun luonto - Lapakisto 
 Lahdenseudun luonto - Linnaistensuo 
 Lahdenseudun luonto - Luhdanjoki 
 Lahdenseudun luonto - Pesäkallio 

Lahden Luontopolut 
 Lahden Luontopolut Lehmusreitti  

Hollolan ja lähialueen luontopolut ja retkikohteet 4H-yhdistys 
 Lahden seudun luonto-opas - Löydä luonto läheltäsi  

Lahden laavut (osa laavuista on poltettu tai muuten tuhottu) 
 

 
 
 
 
 
 

Niemessä Vesijärveen 
laskevan 

lauhdevesijoen sulassa 
asustelee myös saukko 

 

 
Hämeen Latualueen talvikokoontuminen Parinpellossa 

 
Hämäläiset latulaiset kokoontuivat tammikuun paukkupakkasilla Parinpellon  
leirikeskukseen viettämään viikonloppua Jussinhiihdon ja pikkujoulun merkeissä. 
Hiihtäminen jäi tosin vähäiseksi suurimmalle osalle, koska pakkanen paukutteli 25 asteen 
lukemia. 
Vain talvikalastajat uskaltautuivat uhmaamaan arktista luontoa ja suuntasivat suksensa 
Vesijärven ulapalle lähes 10 km lenkille. Saaliina oli kopallinen kuhia ja pari siikaa.  
Lisäksi punaiset posket ja hieman kylmästä kankeat sormet, ainakin verkon nostajalla. 
 
Muut ulkoilivat lähinnä pihapiirissä ja kulttuurikierroksella Hollolan kirkonkylän 
nähtävyyksiä katselemassa. 
 
Kuvat etu- ja takakannessa.Tiina R 
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Yöttömän Yön soutu 16.-18.7.2015 

 

Soutu alkoi Savukoskelta ja päättyi Kemijärvelle. Tällä kerralla mukana oli kolme 
kirkkovenettä ja yksi soutuvene osan matkaa. Kemijokea pitkin soudettiin 100 kilometriä. 
Soudun teemaksi oli valittu paikallinen villi- ja lähiruoka. Keittiömestari Sami Tallberg oli 
suunnitellut ruokailut ja hän oli myös itse mukana valmistamassa ja tarjoilemassa aterioita. 
Hänen apunaan oli luonnonvaratuottajaopiskelijoita Itä-Lapin ammattiopistosta ekologisuutta 
korostettiin jättämällä kertakäyttöastiat kokonaan pois. Käytetyt ruoka-astia ja –välineet olivat 
Kupilkan 
luonnonkuitukomposiitista 
valmistettuja, ja ne kestävät 
konepesun. Mahtava idea oli 
myös käyttää pieniä 
lasipurkkeja juomien 
tarjoiluun.  
 

Lähtö oli torstaina kello 16 
Savukoskelta. 
Yöpymispaikassa olimme 
iltamyöhällä. Ilta-ateriana oli 
paikalla loimutettua haukea, 
vihreää ohrattoa ja 
jälkiruokana tuoreita 
mansikoita ja mesiangervokermavaahtoa. Kaiken päätteeksi saunoimme telttasaunassa ja 
yövyimme puolijoukkueteltoissa. Perjantaiaamu näytti sateiselta, mutta saimme tehdä 
aamutoimet poutasäässä. Ensin herättelimme kehomme joogalla mustikkavarvikossa. 
Aamupalan jälkeen lähdimme 43 kilometrin taipaleelle. Pieni ja retken ainoa sadekuuro siivitti 
heti aamusta soutuamme. Päivällä nautimme lounaskeittoa Pelkosenniemen torilla 
haitarimusiikkia kuunnellen. Kävimme katsomassa Hanoi Rocks-yhtyeen kitaristin, Andy 
McCoyn, patsasta, sillä hän on Pelkosenniemeltä kotoisin. Kahvitauko pidettiin niityllä, jossa 
myös rentouduimme auringon paistaessa lämpimästi kasvoihimme. Perjantain soutumatka 
tuntui aika pitkältä, ja kovasti lopussa kyselimme perämieheltä, kuinka pitkä matka vielä on 
Vuostimoon. Siellä piti olla toinen telttayö, mutta yöksi luvattiin reilua sadetta, joten meidät 
majoitettiin Pyhä-tunturille mökkeihin. Illalliseksi oli poronkäristystä ja kuuntelimme vielä 
joikuja ennen nukkumaanmenoa. Sitä sadetta ei sitten tullutkaan, vaan ilta oli kaunis ja 
aurinkoinen. 
 

Viimeisen osuuden, 33 kilometriä, saimme soutaa aurinkoisessa säässä. Kemijoki leveni ja 
asutus tihene edetessämme kohti Kemijärveä. Jokaisena päivänä joessa oli pieniä koskia / 
nivoja. Viimeinen koski oli sen verran vaativa, että kaikki veneet laskivat sen annetun 
suunnitelman mukaan. Meitä soutajia opastettiin, mikä puoli soutaa tai huopaa ja missä kohdin. 
Ensin soudimme kosken oikeaa laitaa, puolivälissä koskea käänsimme veneen poikittain ja 
soudimme vasemmalle puolelle. Se oli jännittävää ensikertalaiselle. Perämiehet olivat kokeneita 
soutajia ja tunsivat joen hyvin.  
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Kemijärven satamassa olimme kello 16 aikoihin. Ohjelmaan kuului vielä kolmen ruokalajin 
illallinen Mestarin Kievarissa heti soudun jälkeen. Järjestäjänä Kemijärven Latu ry onnistui 
mainiosti. Varsinkin ruokailutapahtumat olivat erilaisia kuin muualla. Ruoka oli yksilöllistä, 
raikasta ja kauniisti tarjolla. Ei olisi uskonut, että olimme joukkotapahtumassa ja luonto-
olosuhteissa. Kekseliästä oli myös bajamajojen kuljettaminen. Kaksi bajamajaa oli kiinnitetty 
peräkärryyn. Niitä sitten kuljetettiin soutajien taukopaikoille, joten ne olivat Pelkosenniemen 
torin laidalla kuin rantaniitylläkin.  

 

Soutu oli mukava kokemus. Sattui kolme kaunista kesäpäivää ja hyttysiä oli vähän. Villi- ja 
lähiruokateema oli idealtaan ja toteutukseltaan onnistunut, ja kyllä 110 kilometriä oli kuntoilua 
parhaimmillaan luonnon keskellä. 

 

Ritva Lääveri 

 

Lisätietoa ja kuvia tapahtumasta:  
www.kemijokiexperience.com, www.yottomanyonsoutu.fi,  www. kemijarvenlatu.fi ,  

 
Tiirismaan 48. Laturetki hiihdettiin  

su 31. tammikuuta Hollolan Heinsuolla 
  
Vaikka laturetkellä lumitilanne olikin vaikea, urhoolliset osallistujat hiihtivät Heinsuon 
tykkilumiladulla monen monia kierroksia. Varman  tiedon mukaan eräs mustapukuinen ja 
valkopipoinen kuntoilija urakoi 25 km! 
 

Kiitos tästä ladusta kuuluu Hollolan Urheilijat 46:lle, jonka talkoolaiset sen tammikuun 
pakkasilla tekivät. 
 

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneile: Hollolan Liikuntatoimi /Jukka Lehtinen, Hollolan 
Urheilijat 46, Startex Oy, Keski-Hollolan VPK, Allergia ja Astmayhdistys sekä Suomen Latu ja 
Rovio. 
 

Laturetkeläisten kesken arvottiin kolme urheiluliikkeen lahjakorttia. 
Onnettaren suosikkeja olivat: 
 

Harri Kivelä, Lahti 
Ritva Sormunen, Hollola 
Jorma Pulkkinen, Lahti 
  
Kiitos kuuluu myös kaikille järjestelyissä mukana olleille henkilöille, jotka tekivät pitkän mutta 
varmasti antoisan talkoopäivän päivän buffettipalveluissa, osanottajien kirjauksissa, hiihdon 
väline ja tekniikka asioissa, jättiritsa-ammunnassa, lumikenkäilyssä, keppihevosien 
ohjauksessa, pulkkamäessä sekä monissa muissa juoksevissa (joskus kiireellisissäkin) asioissa. 
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Angry-Birds lumiseikkailua Hollolan Heinsuolla 

 
Hankalasta lumitilanteesta huolimatta koko perheelle suunnattu talvitapahtuma onnistui 
mainiosti. Monet liikuntamuodot kiinnostivat lapsia ja myös aikuisia kokeilemaan jättiritsa- 
ammuntaa, lumikenkäilyä ja keppihevosratsastusta. Unohtamatta perinteisempiä 
lumiliikuntamuotoja kuten luistelua ja hiihtoa sekä pulkkamäkeä, joka kärsi eniten lumen 
vähyydestä. Olisi varmaan toivottu hieman pitempiä liukuja korkeamman lumikasan 
huipulta. 
 

Välillä oli tietenkin paikallaan poiketa buffetin puolella nauttimassa mehua ja pullaa sekä 
mahdolliseti myös pala grillimakkaraa. Keski-Hollolan VPK:n tulipaloauto kiinnosti 
varsinkin nuorempaa miesväkeä. 
 

Kaiken keskipisteenä oli kuitenkin Angry-Bids hahmot - punainen vihaiselta näyttävä, 
mutta todella lempeä lintu sekä vihreä, jotenkin possua muistuttava eläinhahmo. 
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  Angry-Birds lumiseikkailun kuvasatoa                               
 
 
 
 
 
 
                                         Lumikenkäilijä karhun jäljille 
 
 

 
 
 
Pulkkamäki olisi vaatinut lisää 
lunta 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
                 Keppihevosella täyttä laukkaa 
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Pikkujoulussamme suoritettiin jälleen 

Tapanilan kuntovihkon suoritusten arvonta: 
 
Onnetan suosi tälläkertaa seuraavia kuntoilijoita urheiluliikkeen lahjakortilla: 
 

Kari Lampinen 
Leena Kaartinen 
Tuomo Tarvainen 
 
Onnea voittajille! 
 
Muistathan jälleen poiketa Tapanilan Hiihtomajan lokerikolla. Tiirismaan Ladun kuntoiluvihko 
löytyy  alariviltä toinen ikkunan puolella. Kirjoitathan myös nimesi selvästi, että mahdollinen 
palkinto löytää oikeaan paikkaan 
 
  

Urheiluvälinekauppa – Urheilu ja vapaa-aika 
  

 Kaikkea hiihtoon ja lasketteluun. 
          Osto,myynti ja huolto: Messiläntie 40,  Hollola 

          Avoinna  arkisin 10 - 18 

 
 
 
 
 
 

Talvi tulee vihdoin? Murtsikkavalikoima 
parhaimmillaan. Tule poimimaan parhaat päältä! 
 
Reichmannin suksien ja lumilautojen 
automaattihuoltokoneella välineet kuntoon!  
 
Kone ottaa alipaineella sukset mukaansa ja kelkka 
kuljettaa ne nauhalle tai hiomakivelle. Kivi tekee 
suksen pohjaan kuvioinnin. Keraamiset hiomalaikat 
hiovat suksien sivu- ja pohjakantit teräviksi, 
haluttuun kulmaan. 
 
 
Lisäksi huippu-uutuus! Infrapunalaitteella 
perusteellinen pohjustus/voitelu. 
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