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TIIRISMAAN LATU 

 
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 
 
 

Tiirismaan Ladussa oli vuoden 2013 lopussa 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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Hip Hei ! 
 
Nyt loppui talvi ja myöskin takatalvi. 
 

Hiihdot jäivät vähäisiksi menneillä lumilla. 
Saimme kuitenkin laturetkemme 
järjestettyä. Se olisi Etelä-Suomen ainoita hiihtotapahtumia. Lumitilanteesta johtuen Tiiristuvan 
tuotot jäivät tappiollisiksi mutta ei masennuta, leuka rinnassa kohti uusia tavoitteita ! 
 

Kevät on alkanut toiminnan osalta talkoilla. Aloitus suoritettiin Rautakankareen majalla. Olipa 
ihana ylläri, porukkaa tulikin kiitettävästi ! Tällaiset talkoot olivatkin kaikkien osallistujien 
mieleen, hommia sopivasti ja hyvät tarjoilut. 
 

Toiminnan suurin haaste tälle vuodelle on elokuussa järjestettävät Erämelonnan SM-kisat. 
Olemme saaneet mukavasti porukka järjestelyihin mutta lisäys ei koskaan ole pahaksi. Isolla 
porukalla on aina kivempaa ! Vapaaehtoiset ovat siis vieläkin tervetulleita !!! 
Muutenkin toimintamme tarvitsisi uusia tuulia ja energisiä vetäjiä. Kyseeseen tulisi jonkin 
uuden asian virittäminen tai vanhan muuttaminen uusiin uomiin; maailma muuttuu joten mekin 
tarvitsemme tapahtumiimme uutta ”päivitystä” ja potkua.  
Kesän tapahtumat on kasattu Kiisaan mutta some-viestintä toimiin kesälläkin joten voisimme 
viritellä jotakin uutta kesälläkin. Esim. mailapalloa Rautakankareella. Mailat meillä onkin, pitää 
vain saada ihmiset ja pallo paikalle. 
Hämeen alueen tapahtumana on puistoretki nimellä Entisten Nuorten Retki, tästäkin on ilmoitus 
Kiisassa. 

Nauttikaamme tulevasta kesästä. 

Kesäisin terkuin! 

Hannu B 
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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!!  

 
 
Kilometrikisa on käynnistynyt 1.5. ja jatkuu 22.9.14 (osallistumisohjeet sivulla xx) 

 
kesäkuu 

� KE 11.6. Saunailta jäsenille Rautakankareen majalla 
� lähiretki, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin, seuraa ilmoittelua kotisivuilla ja 

facebookissa 
� pyöräretki, tästä myös tarkempaa infoa myöhemmin nettisivuilla 
� PE 20.6. Juhannusaattona Rautakankareen sauna jäsenten käytössä 
� PE-SU 27. – 29.6. Hämeen alueen nuorten ja entisten nuorten kesäretki 
� PE-SU 27. – 29.6. Salpavaellus Kaakkois-Suomen maisemissa 

 
elokuu 

�  LA-MA  9. – 11.8. retki Sortavalaan 
�  LA-SU 16. – 17.8. Erämelonnan SM-kisat  
�  KE 20.8. Saunailta jäsenille Rautakankareen majalla 

 
syyskuu 

� 5. – 13.9. Ruskaretki Itä-Inariin 
 

 
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) 
 Jäsenryhmät    100€/vrk 
 Yritykset ja yhteisöt  sopimuksen mukaan 
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Kilometrikisa 

 
Pyöräilykuntien verkosto ry:n info: 
Kilometrikisaa poljetaan jälleen 1.5.-22.9.2014 ja ilmoittautuminen on täydessä vauhdissa 
osoitteessa http://www.kilometrikisa.fi/  
Tervetuloa mukaan polkemaan hyvää mieltä ja hyvinvointia tänäkin vuonna! 
    
Joka kuukausi arvotaan jälleen hienoja pyöräilyaiheisia palkintoja kaikkien osallistujien kesken, 
muun muassa Tunturi Lumo -polkupyörä http://www.tunturi.fi/pyorat_2014/lumo/. 
   
Viime vuonna saatiin rikottua kaikki aikaisemmat ennätykset niin osallistujamäärissä, 
kilometreissä kuin  SPR:n Ketjureaktiolle  kerätyssä rahasummassakin. Lisäksi Kilometrikisa 
palkittiin arvostetulla ”Suomen Liikuttaja 2014” –tunnustuksella. Yritetään rikkoa taas vanhat 
ennätykset yhdessä polkemalla mahdollisimman paljon ja innostamalla muita mukaan! 
  
Latulainen!  
Lähde mukaan kilometrikisaan 1.5. – 22.9.14 
 
Tiirismaan latu on mukana kilometrikisassa 2014 nimellä tiirismaan latu, joukkueemme 
osallistumiskoodi on tila1 
 
Sivulla www.kilometrikisa.fi on säännöt ja siellä voit käydä tutustumassa ja osallistua kisaan.  
 
OSALLISTUMISOHJEET 
- mene osoitteeseen www.kilometrikisa.fi  
- valitsi ylhäältä osallistu 
- Tiirismaan Ladun osallistumiskoodi on tila1 
- keksi itsellesi oma käyttäjätunnus ja lisää se kohtaan Käyttäjätunnus  
- samoin keksi salasana ja vahvista se 
- täytä kohdat email, etunimi, sukunimi, nimimerkki 
- paina osallistu 
Nämä tiedot kun olet kerran tehnyt, niin jatkossa kun menet lisäämään kilometrejäsi 
- valitse ylhäältä Kirjaudu sisään 
- käyttäjätunnus ja salasana ja 
kirjaudu sisään 
- valitse omat kilometrit  
- alle tulee kalenteri, johon nollaa 
klikkaamalla merkitset 
kilometrimäärän 
- sitten kirjaudut ulos  
kohdasta Omat tiedot pääset 
lunttaamaan tunnustasi ja vaihtamaan 
salasanaa, jos unohtuu. 

 
Hyvää fillarikesää!! 
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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.  
Osallistumismaksu on 90 €/hlö. Aina 7 henkilön ryhmää kohti saa yhden vapaapaikan, mutta se 
edellyttää, että yksi henkilö kerää maksut ja 
maksaa koko ryhmän. Ensimmäinen ryhmä alkaa 
jo olla koossa. Voit kerätä oman ryhmän, tai 
ilmoittautua Terhille. 
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 reittejä. 
Lisätietoja: terhi.koivisto(at)proagria.fi, 0400-939 690 
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Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäretki  
PE-SU 27. – 29.6. 

 
 Viikko juhannuksesta on Hämeen 
latualueen järjestämä nuorten ja 
entisten nuorten kesäleiri 
kansallispuistossa. Kohteena tänä 
kesänä on Helvetinjärven 
kansallispuisto Kurussa ja siellä 
Haukkajärven upea hiekkaranta 
Haukan Hieta. Hiedan alueella 
sopii mainiosti leiriytymään 
isompikin joukko. Sieltä voimme 
patikoida Helvetinkolulle tai 
Rontonhorhaan, meloskella 
kauniin Haukkajärven karuja rantoja seuraillen. Ja eiköhän siitä mölkyn herruudestakin 
päästä taas kisaamaan. 
 

Retkelle mukaan omat eväät, 
retkikeitin (voi olla 
tulentekokielto), juomavettä 
(kaivovesi ei välttämättä ole 
juomakelpoista). 
Saunomismahdollisuutta ei ole. 
Anna-Maija haluaa lähtijöiden 
määrän etukäteen, joten 
ilmottaudu juhannukseen 
mennessä, p. 050 387 9664, 
paivivirtanen12@gmail.com. 

 
TERVETULOA KAIKKI 
HÄMÄLÄISET. 
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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) 
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SORTAVALAN SEUDULLE JA LAATOKALLE 9.-11.8.2014  
  

Lähdetään kesäretkelle Laatokan 
Karjalaan! Tiedossa on upeita näkymiä 
Laatokalle, kumpuilevia maalaismaisemia, 
siellä täällä jäljellä olevaa suomalaista 
rakennuskantaa ja sotien jälkeistä nyky-
Karjalaa. 

Ohjelmassa on mm linnavuoria, vanha 
marmorilouhos luontopolkuineen, 
Sortavalan kaupunkikohteita ja Vanhan 
Valamon luostari, jonne teemme 
vesibussiristeilyn. Jos aika sallii, käymme 
yhdellä talvisodan taistelupaikalla. 

Matka tehdään bussilla, mutta paikan päällä 
liikumme reippaasti jalkaisin. 

Passin tulee olla voimassa puoli vuotta 
matkan jälkeen, lähtijöille hankitaan 
ryhmäviisumi. Matkavakuutus (pakollinen) 
tulee hankkia itse. 

Viisuminhakuohjeet saat ilmoittautumisesi jälkeen. 

Lähtö aikaisin lauantaiaamuna 9.8.2014, paluu maanantai-iltana 11.8.2014. 

Hinta 390 - 440 €/hlö lähtijöiden määrästä riippuen. Mukaan mahtuu 36 ensimmäistä 
ilmoittautujaa. 

Bussireitti: Tampere- Lahti- Kouvola- Lappeenranta- Värtsilä- Sortavala. 

Hinta sisältää: 
-majoitus 2 hengen huoneessa, hotelli Laatokka, Sortavala 
-2 aamiaista, 2 päivällistä, 1 lounas 
-pääsyliput kohteisiin, Valamon retki 
-ryhmäviisumi 

 Sitovat ilmoittautumiset viimeistään juhannukseen mennessä, sillä viisumianomus tulee olla 
valmiina 26.6.2014. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: terhi.koivisto(at)proagria.fi, tai 0400-939 690 
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RUSKAMATKA ITÄ-INARIIN, VIIKKO 37/2014  

Moni alue on ehtinyt tulla ruskavaelluksilla tutuksi, mutta Inarin itäosissa emme ole ennen käyneet. 
Nyt suuntaammekin bussin 
nokan Nellimin kylään. 

Kylän eteläpuolella sijaitsee 
pieni, mutta monimuotoinen 
Tsarmitunturin erämaa, jonka 
ehtii hyvin kierrellä viikossa 
leppoisin päivämatkoin. 
Kierrellessäsi avotuntureita, 
aihkimänniköitä, 
luppokuusikoita, puroja ja 
pieniä järviä tarvitset 
suunnistustaitoa. Merkittyjä 
polkuja ei ole, mutta pari 
kämppää, kota ja vakiintuneita 
telttailupaikkoja löytyy. 

 

Nellimistä pohjoiseen, pätkän verran Kessin tietä, alkaa Vätsärin erämaa. Täälläkin tarvitset 
suunnistustaitoa, sillä maasto on pienipiirteistä. Järviä on paljon, ja kerrotaan niissä olevan 
kalaakin. Kivetkään eivät kesken lopu! Ainoa merkitty reitti on Piilolan polku, joka jatkuu Norjan 
puolelle. Alueen eteläreunalla on 2-3 tupaa, Norjan puolella samoin. 

Molemmista erämaa-alueista löydät lisätietoja (mm kartoista)  

www.luontoon.fi -- erämaat. 

 "Retkeilijän autiotuvat"-kirja (Laaksonen – Ahola, 2012) kertoo lisää tupatietoja. 

Muutamalle henkilölle on varattu mahdollisuus mökkimajoitukseen Nellimissä. Mökki on aivan 
Inarijärven rannassa ja siellä on soutuvene käytössä. 

Mikäli haluat pysyttäytyä tutummilla alueilla, voit jäädä bussista jo Kiilopään, Saariselän 
maastoihin ja majoituksiin. Majoituksia varatessa kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä 
Erävaelluksen SM-kilpailut ovat 4-7.9.14 Kiilopään ympäristössä, ja erävaellusväki tarvitsee myös 
majapaikkoja. 
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Lähtö perj. 5.9.14  19:00 Salpakangas, uimahallin P-paikka 
           19:30 Lahden linja-autoasema 
          22:00 Jyväskylän matkakeskus (Jämsän kautta) 

 Paluu la 13.9.14 

 12-13.9.14 välisen yön olemme Tievatuvalla Kakslauttasessa,  
jossa Lapin täysihoito maksaa 35 €/hlö.  
Yöpymismaksu kerätään menomatkalla bussissa. 
Kuljetuksen hinta on 130-150 €/ hlö lähtijöiden määrästä riippuen. 
Ilmoittauduthan 15.8. mennessä! Maksuohjeet saat myöhemmin. 
Huom! Varattu paikka on esteen sattuessa peruttava heti! Muutoin siitä peritään 30 € maksu. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: terhi.koivisto(at)proagria.fi, 0400-939 690 
 

PS. 2015 suuntana on Muotkatunturit/ Paistunturit 
 
 
 

Saunaillat jäsenille Rautakankareen majalla 
 

KE 11.6.  ja KE 20.8.  on sauna kuuman Rautakankareen majalla. Majalla voidaan tutustua 
toisiimme esim. mailapalloa pelaamalla. Mailat meillä on talon puolesta, pitää vain saada 
ihmiset ja pallo paikalle. Ota mukaan kaverisikin. 
 
Elokuun majailtana kokeillaan  kenellä on paras kalaonni rannalta onkien, tai kellä mahtaa olla 
onnen sijasta eniten taitoa tai parhaat syötit. Kaikki keinot on sallittuja kunhan käytää 
pyydyksenä mato- (tai muu syötti) onkea. Kaikki kalalajit ovat tietenkin kisassa mukana. 
Rautakankareen rannasta on kokemuksen mukaan sopivalla tuulella saanut komeita lahnoja, 
mutta tosi piikkisiä. 
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Hiihtoviikkoja  

 

Hiihtoviikkoja on vuosien 
mittaan vietetty 
monenlaisessa säässä, mutta 
tänä vuonna taisi olla yksi 
parhaista. Auringonpaistetta 
riitti joka päivälle. Öisin 
kipakkanakin (-21 
alimmillaan) paukutellut 
pakkanen lauhtui päiviksi 
lähelle nollaa. Ladut 
pysyivät kuitenkin 
pakkasella, joten 
voiteluongelmia ei 
juurikaan ollut aivan 
loppuviikkoa 
lukuunottamatta, jolloin 
lämpötila nousi päivällä 
plussan puolelle. 
Kilometrinnielijöille riitti 
latua, ja avotunturiakin löytyi, kun tarpeeksi pitkälle sivakoi. Luntakin oli vähintään riittävästi! 
Taukopaikoilla kuukkelit pitivät evästelijöille seuraa.  
Retki Norjan Kautokeinoon toi lepopäivän hiihdon lomaan, ja uusia elämyksiä. Kautokeinojoen 
jäällä näimme pohjoiseen päin matkaavan poroelon, jonka suuruista ei kukaan ollut ennen 
nähnyt. Siinä ”marssi” tuhansia poroja kelkkojen, koirien ja poromiesten ohjaamana. Elämys 
oli myös Juhlsin Hopeagalleria, jossa kävimme. Lisäksi tutustuimme Saamelaiseen 
korkeakouluun ja Kautokeinon kirkkoon. 
 
Ennakkotietona on kerrottu, että kevään 2015 hiihtoviikko  olisi viikolla 16, mutta kun kevät 

tuntuu tulevan Etelä-Suomeen niin kovin aikaisin nykyään, hiihtoviikko siirtyykin viikolle 15 . 
Kohteena on Kilpisjärvi. 
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Alpiinin parranleikkuu…  
 

Viimeisenä iltana puita hakiessaan Alpiini kimmastui partaansa. 
 

  - Minä arvelin jotta annan kasvaa sen niin pitkäksi, että näen millaisen kukan se tekee, mutta 
nyt se on lyhennettävä. Se roikkuu niin pitkänä rinnuksilla, että kun pimeässä hakkan kantoa, 
niin tahtoo litistyä terän ja lastun väliin. 
 
Kävi vatsalleen maahan, asetti partansa pölkylle ja 
komensi lyömään. Minä löin, kirveellä löin. Parta 
lyheni tulitikun mitan ja Alpiini sanoi sen riittävän. 
Yhtähyvin sen olisi voinut viedä majalle saksilla 
leikattavaksi, mutta siitä operaatiosta olisi 
puuttunut tyyli; nyt siinä oli sitä. 
 
 
------------- 
 
 
 
.. Entiselle asennolle mentiin yöksi. Sinne 
Niksniks-järvelle kuuntelemaan Niksniks-lintujen 
laulua. Alpiini sytytti rakotulet, nieli taimenen 
selkälihat ja vetäisi nahkan korvilleen. Sen yön 
kuorsasi kuin Alpiini ja aamulla manasi kuin 
Alpiini. Kun oli muka kelopuu antanut liian hyvän 
unen, kun muka meni hukkaan hyvää tarina-aikaa. 
mutta se oli vain rakkaudentunnustus. Puhdasta 
sydämellisyyttä kelohonkaa ja rakotulta kohtaan. 
 
Alpiini sanoi lähettäneensä kirjeen Stockmannille Helsinkiin. Sanoi pyytäneensä ”herroja 
Stokmanneja lähettämään hänelle pari mottia punaista tervaskeloa polttopuuksi, kun kerran on 
olevinaan kaiken myyjä tavaratalo”. 
 
 - Vaan ähäpäs, eivätpäs pystyneet lähettämään. Se taitaa olla tämä tälläinen nuotiopuu 
Helsingissä kalliillaista. Eikä sitä polttele pahemmin muut keisarit. Mutta minulla tätä on, on 
miljoonatuhatta mottia, sitä maailman parasta… jo vain on, mutta kuule, nyt on sappi päivän 
päällä, nyt tulee tiuskupurku, kasailehan kamppeet, lähdetään kämpille. 

 
 

otteet kirjasta Kelokämppä/Jorma Ollikainen
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Vätsärin erämaa 
 
 
 
Kivikoiden ja järvien Vätsäri 

Vätsärin maaperä on äärimmäisen kivikkoista, ja kivikoiden välissä on tuhansia pieniä järviä. 
Myös suuren Inarijärven pitkät kiviset lahdet työntyvät erämaahan. Kallioperä muodostuu 
pääosin gneisseistä, joka on hieman ravinteisempi kasvualusta kuin esimerkiksi läntisessä 
Inarissa tavallinen granuliitti.  

Vätsärin ylänkö on niukkapuustoista, ja soita on 
lähinnä erämaan eteläosissa. Karut nevarämeetkin 
ovat kivisiä ja rikkonaisia, paikoin märkiä ja 
hankalasti kuljettavia. Kivikkoisuuden ohella 
Vätsärin eteläosaa leimaa yhtenäinen mäntymetsä. 
Alueen pohjoisosan koivikot tuhoutuivat 1960-
luvulla tunturimittareiden suihin. Koivikot eivät sen 
jälkeen ole uusiutuneet, vaan osa alueesta on lähes 
puutonta. Kaiken kaikkiaan Vätsärin erämaan 
kasvi- ja eläinlajisto on vaatimatonta karujen 
maiden lajistoa, josta puuttuvat todelliset 
erikoisuudet. Jäämeren läheisyys tuo kuitenkin 
seudulle omia piirteitään: Muuttoaikoina Vätsärissä 
tavataan Jäämeren lintuja, ja läheinen 
Paatsjokilaakso Norjan puolella on aasialaisten, 
eurooppalaisten ja arktisten lajien kohtauspaikka, 
jota norjalaiset tutkivat ahkerasti.  

 
Pienpetojen erämaa 

Pedoista vain kettu, kärppä ja näätä ovat kohtalaisen yleisiä Vätsärin erämaassa. Karhukanta on 
alueen eteläosissa vakaa, ahma on erämaassa harvinainen. Uhanalaisesta naalista ei ole ollut 
havaintoja pitkiin aikoihin. Sudet kulkevat erämaan halki matkoillaan idästä länteen. 

 
Säännöstelty Inarijärvi 

Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto aloitti Paatsjoen voimalaitoksen rakentamisen ja 
Inarijärveä alettiin säännöstellä vuodesta 1948 lähtien. Inaria oli säännöstelty jo vuosina 1941 - 
1944, mutta pato oli tuhottu sodan aikana. Säännöstely romahdutti Inarijärven luontaisen 
kalakannan, ja valtio alkoi hoitaa järven kalastoa velvoiteistutuksin. Velvoiteistutukset 
aloitettiin vuonna 1976, mutta sitä ennenkin istutustoimintaa alueella oli harjoitettu. Istutusten 
seurauksena Inariin on tullut kolme uutta kalalajia: järvilohi, harmaanieriä ja muikku sekä yksi 
uusi siikamuoto: planktonsiika.  
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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. 
 
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 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  lopussa 1043 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 
 


