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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

 Tom Karppinen    email:tom.karppinen(at)gmail.com 0400 616 566
Siskoliisa Keskiväli email:titikeskivali(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
Aila Virtanen        email:ailavirtanen(at)suomi24.fi    040 - 759 4475
Timo Riikonen       email:timo.riikonen1(at)luukku.com 0400 - 498 618
Anni Viljanen        email:anni.viljanen(at)outlook.com 040 - 554 1561      

varajäsenet: Mikko Hirn       email:mikko.hirn(at)gmail.com 0400 151 776
   Tuukka Viljanen email:tuukka.viljanen(at)outlook.com 044 973 3669

rah.hoitaja:Helena Kämäräinen email:helena.kamarainen(at)pp3.inet.fi 0400 - 325 290

tarv.hank: Tiina Riikonen      email:tiina.riikonen(at)iki.fi 050 - 560 1770

Kiisa: Reino Koho     email:reino.koho(at)pp.phnet.fi
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 2016 lopussa 1198  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:
tiirismaan.latu@pp.phnet.fi

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

TIIRISMAAN LATU
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Hei kaikki !

Vuosi on jälleen vaihtunut ja tälle vuodelle juhlia
piisaakin kun Suomi täyttää 100 vuotta ja Tiirismaan
Latu 60 vuotta.
Yhdistyksemme juhlavuosi alkoi perinteisellä
laturetkellä ja samanaikaisesti Heinsuolla järjestetyllä
lasten tapahtumalla. Onnistuimme järjestämään taas
YHDESSÄ kunnon ulkoilutapahtuman. Kiitos kuuluu
kaikille talkoolaisille sekä myös
yhteistyökumppaneille joita olivat muun muassa
Suomen Latu, Rovio, Hollolan kunta, Oululainen sekä
Hollolan Supermarket.

Suomi 100 tapahtumista on keritty viettämään
”Sukella Talveen”- teemasta  Muumien retkeilykoulun ja 
Finlandia hiihdon metsäkatsomon yhdistetty
tapahtuma. Paikalla oli noin 150 henkilöä syömässä
lettuja ja kannustamassa Finlandia hiihdon hiihtäjiä. Koska kaikilla tuntui olevan mukavaa niin 
tapahtuma järjestetään myös ensi vuonna.

Kevään tapahtumat kutsuvat jäsenistöä tekemään YHDESSÄ monia asioita. Majamme Laitialassa
tarvitsee pientä pintaremonttia. Yritän itsekin järjestää muutaman päivän kevään aikana jolloin 
kunnostaisimme Myllykiepin houkuttelevampaan kuosiin. Valtaosa jäsenistöstämme ei ole 
koskaan käynyt Myllykiepissä ja tämä on oiva aika tulla tutustumaan paikkaan.  Myös 
Rautakankare tarvitsee perinteisen keväthuollon ja siivouksen talven jäljiltä. Tulkaa mukaan, 
päivät ilmoitamme sekä Kiisassa että Facebookissa.

Aktiivista talvea toivottaapi Hannu

TIIRISMAAN LATU



4                                 KIISA 1/2017

Tulevia tapahtumia:

Huhtikuu
vko 15 Hiihtoviikko Kilpisjärvellä - sivu 7
 ke 26.4. Kevätkokous Rautakankareen majalla klo 18.30 – sivu 7

 Toukokuu
ke 3.5.      Maastopyöräilykurssi alkaa Heinsuolla klo 18 sivu - 6
ke 3.5. Talkoot Rautakankankareella alkaen klo 15 sivu - 8
  9. - 12.5 Talkoot Myllykiepissä sivu 8
la  20.5.    Muumien retkeilykurssi (paikka tarkentuu myöhemmin) sivu - 9

Kesäkuu
16.-18.6. Geokätköilyn Midnight Sun Geocaching Kiilopäällä sivu - 10

Elokuu
la 26.8.   Juhli luontoa päivä Pirunpesällä klo 17 – 19 sivu - 13

Syyskuu
8. - 16.9.    Ruskaviikko Sevettijärvellä sivu 10

Lisäksi 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

TIIRISMAAN LATU
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Jumppaa Möysän koululla

Jumppaa MÖYSÄN koululla, Hiljankuja 6.  TIISTAISIN klo 16.30-17.30.
 Hinta 15 € syksy/15 € kevät.  Maksut ladun tilille nro: FI85 4212 1120 0169 63

Näitä jumppatuokioita on yhdistyksessämme pidetty jo yli 30 vuoden ajan.
Aloitettiin Anttilanmäen koululla 1985 historiakirjojen (= vanhat Kiisat) mukaan, jolloin jumpan
ohjaajana toimi Anna-Maija Id. Sittemmin on jumpattu Kärpäsessä, Kannaksessa, nyt Möysässä

ja evakossa on käyty ainakin Harjukadun koululla.

Tervetuloa roppaa vetreyttämään. Terveisin Päivi

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

Kevään Mtb-ohjelmat

- yhteislenkit jatkuvat taas kevättalven mittaan. Lähtöaika ja paikka
pääsääntöisesti Vähä-Tiilijärven uimarannan P-paikka klo 17:30,
päivänä yleensä keskiviikko. Lenkeistä ilmoitetaan facebookissa.
 
 - kesällä yhteislenkit aloitetaan sitten kun mtb-kurssi on ohi
 
 - kesällä maastopyöräilyretkiä, joista ilmoitetaan facebookissa.

Tavoitteena on tehdä lähilenkkien lisäksi päiväretkiä esim. Evolle, Lopen
Poronpolulle, Hausjärven Kallenlaavun poluille tai Vierumäen Ilves- ja Juustopolulle.

 

TIIRISMAAN LATU
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Tiirismaan Ladun Maastopyöräily kurssi

Kurssi alkaa 3.5.2017 klo.18.00 Heinsuon Urheilukeskuksessa.

Kurssille otetaan max. 15 henkilöä ja ilmottatumiset Tom Karppiselle. 
email:tom.karppinen(at)gmail.com p. 0400 616 566

Viikko 1. Käymme läpi erillaiset
pyörät, ajovarustuksen 
(pyörään sopiva vararengas,
pikkupumppu, rengasraudat,
ketjuliitin,öljy ja työkalu) pyörien
osat (pää piirteittäin) ja huollon.
Kesto noin 1.5-2h
  
Viikko 2. Käymme läpi
ajovaatetus, ryhmässä ajaminen
(maastossa ja 
maantiellä), käsimerkit ja ajotekniikkaa (tasapainoilua, jarruttamista, pujottelua, 
alamäkiajoa, ylämäkiajoa ja matalan esteen ylittäminen). kesto 2-3h
  

Viikko 3. Alun kertaus, pyörän ja varusteiden tarkistus ja lenkki helpossa 
maastossa. Kesto 1-2.5h
  

Viikko 4. Alun kertausta, pyörän ja varusteiden tarkistus ja lenkki vähän 
haasteellisemmassa maastossa, ajolinjat. Kesto 1.5-3h.
  

Viikko 5. Alun kertausta Pyörän ja varusteiden tarkistus ja Lenkki. Kesto 2-3h

Käymme Läpi:
 

Ajoasento
- Pyörän pesu ja kevythuolto
- Kypärä, ajolasit, vaatteet ja ajokengät
- Mukana olevat varusteet, lenkin mukaan
- Paino pisteet ylä ja alamäki ajossa.
- Jarruttamisen.
- Polkemisen (cadenssi).
- Esteen ylitys ja montun ylitys.
- Ajolinjan valinta maastossa.
- Vaihtaminen

Tarvitsee oman maastopyörän

TIIRISMAAN LATU
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                Kevätkokous Rautakankareella

Keskiviikkona 26. huhtikuuta 2017 klo 18.30 Rautakankareen majalla.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen
sääntöjen mukaisestivuoden 2016
toimintakertomus ja tilinpäätös. 

Kahvitarjoilu, tervetuloa! 

Johtokunta
                           

Kilpisjärven hiihtoviikolle (vk 15)...

…....mahtuu vielä mukaan. Vapaana peruutuspaikkoja ja mahdollisia lisähuoneita.
Lähde hiihtämään Lapin komeimpiin maisemiin! 

Tarkemmat tiedot edellisessä Kiisassa ja nettisivuilla. 
Tiedustelut pikaisesti sähköpostilla  terhi.k.koivisto(at)gmail.com 

tai puh 0400-939 690

Geokätköily tutuksi -kurssi 

Kurssi järjestetään keväällä huhti/toukokuussa. Seuraa ilmoittelua Facebook sivuilla ja
nettisivuilla. Lisätietoja anni.viljanen@outlook.com

TIIRISMAAN LATU
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Kevättalkoita majoilla

Myllykieppi:  9. - 12.5. Aloitellen aamulla klo 9.00
Kunnostetaan Myllykiepissä majan ulkoasua. Seinät
vaativat pintakäsittelyä ja mahdollisti muutakin
korjaustoimia. Pihä-alueella kaadetaan joitakin puita,
jotka tietenkin on pienittävä polttopuiksi. Piha vaatii
muutakin siivousta. Samoin laavu on kunnostuksen
tarpeessa.
Kaikkeen tähän on varattu neljä päivää tiistaista –
perjantaihin. Keittoruokaa on varattu talon puolesta ja
tietenkin sauna päivän päätteeksi.

Ota yhteys Hannuun osallistumisestasi. Hän osaa
neuvoa tarvitavista  työkaluista, joita voisit ottaa
mukaan.

Rautakankare: ke 3.5 alkaen klo 15.00
Majan siivoustalkoon. Piha-alueen putsaus talven roskista. Sisätilojen siivous mahdolliset 
puu-urakat.

TIIRISMAAN LATU
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Tervetuloa 
koko perheen voimin 
20.5.2017 klo 10 – 12
Muumien retkeilykouluun!

Paikka tarkentuu myöhemmin, mutta jossain Lahti – Hollola
akselilla
Mukaan voit ottaa oman repun ja eväät sekä iloisen mielen.
Säänmukainen vaatetus ja mielellään saappaat jalkaan.

Lisätietoa Titi Keskiväli puh.0503384391 /iltaisin

Kaikki Muumeista ja retkeilystä kiinnostuneet!

MUUMIPEIKON RETKET –kirjasarja valmistuu vuonna 2017. Kaksi ensimmäistä osaa

”Talviretki Pikku Myyn kanssa” ja ”Kevätretki Muumimamman kanssa” ovat jo
ilmestyneet. Mukana retkivihko, joka innostaa lapset ulos retkeilemään.

Lisätietoa Titi Keskiväli puh.0503384391 /iltaisin

TIIRISMAAN LATU
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Geokätköilijöiden suurtapahtuma 
Midnight Sun Geocaching Kiilopäällä

16.-18.6.2017

Rakastu yöttömään yöhön tunturipuron solinassa
keskiyön auringon alla.
Tapahtumapaikkana toimii Tunturikeskus Kiilopää, joka
Urho Kekkosen kansallispuiston kupeessa tarjoaa hienot
puitteet niin kätköilyyn kuin muuhunkin luonnossa
liikkumiseen. 
Lähde mukaan Suomen pohjoisimpaa Megaan
(GC6Q3PV)

Midnight Sun Geocaching Mega löytyy myös
Facebookista

https://www.facebook.com/msg17/?fref=ts 

Ennakkotietoa syksyn ruskaviikosta
 koilliseen Inariin 8-16.9.2017

Bussi vie Sevettijärvelle, josta on mahdollisuus lähteä etelään päin Vätsärin seudulle tai 
pohjoiseen Saamenpolulle, Inarinpolulle, Nuorgamin suuntaan... Kalavesiäkin löytyy.
 

Sevettijärveltä on varattu majoitustilaa päiväretkeilijöille. Majoittujilta pyydetään varauksia 
hyvissä ajoin, sillä paikkoja on rajallisesti.
http://www.luontoon.fi/vatsari  http://www.luontoon.fi/sevettijarvi-naatamo
http://www.luontoon.fi/sevettijarvi-pulmanki 
 

Voit jäädä myös matkan varrelle Kiilopäälle tai Saariselälle. Vaeltajille majoitus Tievatuvalla 
kotiinpaluuta edeltävälle yölle.

Tarkemmat tiedot toukokuun Kiisassa.

Tiedustelut terhi.k.koivisto(at)gmail.com, tai 0400-939 690

TIIRISMAAN LATU

http://www.luontoon.fi/vatsari
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Tiirismaan 49. Laturetki ja 
Angry-Birds lumiseikkailua Hollolan Heinsuolla

 
Talvista lumiseikkailupäivää vietettiin Hollolan Heinsuolla  su 29. tammikuuta
Osallistujia oli  474 lasta ja 422 aikuista.  Laturetkelle kirjautui 149 hiihtäjää 
eli yhteensä 1045 osallistujaa. Aika huikea määrä ihmisiä, joille tuotimme iloa ja yhdessäoloa ja 
ulkoilun tuomaa virkistystä! 
Olkaamme kaikki ylpeitä siitä, mitä olemme saaneet aikaan yhteiseksi hyväksi! Lapsista ei kasva 
ulkoilijoita ja liikkuvia ihmisiä ellei heille ole pienestä pitäen tarjolla tilaisuuksia liikkua monin 
eri tavoin. 
Sekä Heinsuon alueella että laduilla oli myös paljon väkeä, jotka ohittivat ilmoittautumispisteen 
eivätkä kirjautuneet osallistujiksi eli todellisuudessa tapahtumamme sai liikkeelle vieläkin 
isomman määrän väkeä. 

Laturetkiarvonnassa  lahjakortit voittivat
 

-Annukka Leppänen, Hollola
- Ulla Juvonen Hollola.

Angrybirds-tapahtuman arvonnat tehtiin siten, että ilmoittautumislistalla n. joka 15. 
ilmoittautunut voitti. Änkkärihahmoja arvottiin 30 kpl ja Tiirismaan Latu -retkimukeja 50 kpl.  
Voittajat saivat palkintonsa tapahtumassa.

Kiitokset kaikille osanottajille ja järjestelyissä mukana olleille.
- Talkoolaisten kesken arvotun lahjakortin voitti Timo J. Järvinen. 
 
Kiitokset saavat myös Hollolan kunnan Liikuntatoimi hienoista puitteista Heinsuolla ja Finlandia 
Hiihdon ratavastaavat, jotka antoivat mahdollisuuuden käyttä osin Finlandia Hiihdon reittejä 
laturetkellämme. Kiitokset myös muille yhteistyökummpaneille:Suomen Latu, Rovio, Hollolan 
kunta, Oululainen sekä Hollolan Supermarket.

Finlandiahiihdon metsäkatsomossa Tiiristuvalla

Runsas kannustajoukko hurrasi, soitti kelloja ja torvia Finlandialauantaina Tiiristuvalla.
Paistoimme lettuja ja makkaraa. Osalla oli omat eväät ja vietimme leppoisaa lauantaipäivää 
nuotioiden ääressä. Hiihtäjiä riitti jatkuvana virtana, koska satasen lykkijät ohittivat paikan 
kolmesti ja viidenkympin hiihtäjät kahesti.
Lapsille Titi oli järjestänyt Metsämörri seikkailuradan läheiseen metsään. Mukaansa hän sai lähes
kolmekymmentä pientä luontoliikkujaa. Ainakin lapset olivat innoissaan ja retken päätteeksi 
maistui mehut ja makkarat.

Kuvia Tiiristuvalta sivulla 16

TIIRISMAAN LATU
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 Geokätköily tutuksi

Geokätköily on nykyaikaista aarteenetsintää, jossa haetaan toisten harrastajien piilottamia 
geokätköjä gps-laitteen tai kartan avulla.

Geokätköjä on kaikkialla - kaupungeissa, metsissä, saarissa ja rannoilla.
Kätköjen etsiminen sopii kaikenikäisille ulkoilijoille. Parhaimmillaan geokätköily on mukavaa 
ulkona liikkumista yhdessä ystävien ja perheen kanssa. Haastetta kaipaaville on runsaasti kätköjä,
joissa joutuu ponnistelemaan, kiipeilemään, konttaamaan ja jopa ryömimään. Liikunnan määrän 
voi arvioida ennalta geokätkön maaston vaikeusasteesta ja muista vinkeistä. Kehon lisäksi 
geokätköily pistää myös mielen
raksuttamaan!

Geokätköilyssä käytetään apuna
satelliittipaikannusta. Kätköjen tiedot
haetaan joko internetistä kätköilijöiden
nettisivuilta tai älypuhelimen geokätköily
-sovelluksella. Maailmanlaajuinen
www.geocaching.com -sivu sisältää yli 2,7
miljoonan geokätkön tiedot. Kiven alla Oy
on laatinut suomalaisille harrastajille oman
www.geocache.fi -sivuston. Tarkkojen
sijaintitietojen saamiseksi on ensin luotava
oma maksuton käyttäjätunnus
geocaching.com -nettisivuille.
Annettujen koordinaattien, kätkön
tyyppitietojen ja maaston vaikeusasteen
sekä muiden vinkkien avulla etsitään
piilotettu rasia, joka sisältää lokikirjan. 
Käynti merkitään lokikirjaan ja etsinnän
tulos kirjataan myös geocaching.com
-nettisivuille. 

TIIRISMAAN LATU
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          Piru kaikukoon – kuorokonsertti satavuotiaan Suomen luontoon
Pirunpesän jylhiin maisemiin Hollolassa

Tänä vuonna Suomi täyttää sata vuotta ja haluamme kutsua Teidät mukaan toteuttamaan kaikkien
aikojen luontojuhlaa la 26.8.2017 klo 17
 

Tavoitteena on saada kokoon 100 kuorolaulajaa eri puolille kalliota laulamaan suomalaisia 
lauluja, joihin yleisön on helppo yhtyä.
 

Luonnonpäivät on virallinen osa Suomi100-juhlavuoden ohjelmaa. Luonnonpäiviä on 
toteuttamassa yli 50 organisaation kumppanuusverkostoa, joka tavoittaa jopa 1,5 miljoonaa 
suomalaista. Virallinen luonnonpäivä on myös 26.8.

Tapahtuman koordinoijina ovat Tiirismaan Latu ry ja Päijät-Hämeen Allergia ja Astmayhdistys ry.

Lisätietoja 
Hannu Backman p. 044 332 0232  hannu.backman@phnet.fi 
Arja Mesimäki, koordinaattori p. 040 709 1717  lahden.allergia@gmail.com

 

Tiirismaan Latu 60v.

Tiirismaan Latu perustettiin eilisiltana Lahdessa (21.1.1957)

Lahdessa  asuvia Suomen Latu ry:n jäseniä sekä muita retkeilystä kiinnostuneita kokoontui eilen 
illalla Lahdessa kahvila Maneeliin keskustelemaan Suomen Latu ry:n alaosaston perustamisesta 
Lahteen. Kokoukeen oli saapunut 33 asiaan kiinnostunutta. Kokouksen päätökseksi tuli, että 
Lahteen perustetaan alaosasto, jonka nimeksi hyväksyttiin Tiirismaan Latu ry.

Kokouksen avasi Mikko Korhonen. Puheenjohtajaksi valittiin P. Halmetoja ja sihteeriksi Aili 
Kuoppala. Helsingin toimintasiheeri Frans Saastamoinen selosti Suomen Ladun toimintaa 
alustuksessaan, jonka pohjalta käytiin vilkas keskustelu. Keskustelussa päädyttiin Kahden 
alaosaston perustamiseen. Tiirismaan Latu ry:n puheenjohtajaksi valittiin P. Halmetoja sekä 
muiksi johtokunnan jäseniksi M. Korhonen, M. Ikävalko, E. Jaatinen, E. Puusola, V. Kautto, Soili
Rosen; Maija Jokelainen ja Anja Eskola.

Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittivat 21.1.57 lääket. lis. Pentti Halmetoja, 
lainopin kand. Esko Puusola sekä 1iikuntaneuvoja Anja Eskola. Yhdistysrekisteriin 
yhdistys merkittiin 19.3.57.

 Noilla sanoilla paikallinen lehti uutisoi Tiirismaan Ladun perustamista.

Tiirismaan ladun historiaa enemmän vuoden seuraavissa Kiisoissa

TIIRISMAAN LATU
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Angry Birds Go Snow kuvasatoa

Kuvat: Hannu Sinko

TIIRISMAAN LATU
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Pitkospuilla ja tunturien tuulissa

Lahtelainen, Tiirismaan latu ry:n jäsen Helena Koskela ja yläneläinen Eeva Uotila (Huovinretki 
ry:n jäsen) ovat julkaisseet omakustanteena kirjan Pitkospuilla ja tunturien tuulissa. 

Kirjoittajat kertovat kuinka
Lappi tuli heidän elämäänsä.
He kuvaavat muistoissa
pysyviä hetkiä; mitä tuntuu
löytää rakkakivikosta pieni
kukkanen, tai miltä tuntuu
seistä korkealla tunturin
huipulla ja nähdä Lapin
avaruus, sini ja rauha.  

Eeva on Suomen Ladun
opaskoulutuksen saanut
lapinkävijä, joka on toiminut
Kiilopäällä ryhmien oppaana.
Helena katselee tavallisen
retkeläisen näkökulmasta
löytämäänsä uutta maailmaa. 
Kirjan valokuvat on Eeva kuvannut vaelluksiltaan. Jos kiinnostaa, voit tilata kirjan sähköpostilla 
osoitteesta helenalahdessa@gmail.com. 
Kirjan hinta 22 € noudettuna Lahdessa tai postitettuna 28 € sisältäen pakkaus- ja postituskulut.
 

TIIRISMAAN LATU

      Kiisa 1/2017
 

  Julkaisija: Tiirismaan Latu ry  www.tiirismaanlatu.fi

    email:tiirismaan.latu@gmail.com

  Toimitussihteeri: Reino Koho   email.reino.koho@pp.phnet.fi

  Kirjapaino: M&P Paino Oy, Lahti

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava Kiisa ilmestyy toukokuussa 2017

Aineistot kevään lehteen jätettävä 20.4.2017 mennessä toimitussihteerille.
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