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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.

TIIRISMAAN LATU

mailto:tiirismaan.latu@pp.phnet.fi
http://www.suomenlatu.fi/


                                   KIISA 2/2015                              3

Hei !

Vappu meni ja talven 
tapahtumat on saatu 
”pulkkaan”. Talven toiminnot 
onnistuivat oikein mukavasti 
vaikka lumitilanne olikin 
ajoittain haastava. Kevään ja kesän harrastukset odottavat osallistujia. 
Jatkamme ladun Yhdessä – teemalla kaikissa tapahtumissa. Maahanmuuttajille tarjosimme 
talvielämyksiä ja lupasin että yritämme järjestää kesän aikana lisätutustumista Suomen 
luontoon. 

Muutoin tapahtumissa satsaamme nousussa oleviin lajeihin; maastopyöräilyyn, frisbeegolfiin
ja geokätkeilyyn joissa on heti alkukesästä aktiviteettejä tarjolla. Myös perinteiset kuviot 
jatkuvat mm. kansallispuistoretki ja Hämeen alueen kesätapaamisen tiimoilta.
Seuramme ja Suomen latu tarjoaa runsaasti koulutusmahdollisuuksia joihin toivoisin 
suurempaa osanottoa jäsenistöltämme.
Yhdessä – teemaan kuuluu myös talkoot jolla saamme seuran toimintaan jatkuvuutta ja 
sosiaalista sisältöä. Kaikki mukaan omiin ja yhteistoimintaseurojemme talkoisiin !

Hannu

TIIRISMAAN LATU
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Tulevia tapahtumia:

Toukokuu
la 16.5. YHDESSÄ PYÖRÄILLEN -päivä – sivu 5
ma 18.5. Melonta kokeilua Teurojoen Latu – sivu 7
ti 19.5. Geokätköily tutuksi –kurssi Rautakankareella – sivu 8
to 21.5. Melonta kokeilua Messilän rannassa – sivu 7
20 - 21.5. Tutustu maastopyöröilyyn alkeiskurssi – sivu 6

Kesäkuu
jokin arki-ilta kesäkuussa  frisbee golfia Mukkulassa – sivu 8
10.6. Geokätköily-info Rautankareella ja saunailta – sivu 8
15.6. Perheretki Pirunpesän maastoon – sivu 9
26 - 28.6. Salpavaellus – historiaa ja patikointia – sivu 9
26 - 28.6. Entisten - nuorten tapaaminen Lopen Melkuttimella – sivu 10

Heinäkuu

31.7. – 2.8. Kesäpäivät Orilammella – sivu 10

Elokuu
 la 15.8. Vesijärven ympäriajo – sivu 5
26. 8. Geokäyköily tutuksi-kurssi Rautakankareella – sivu 8

Syyskuu
4. – 12.9. vko 37 Ruskamatka Muotkatuntureille – sivu 12

 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

TIIRISMAAN LATU
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Valtakunnallinen YHDESSÄ PYÖRÄILLEN – päivä on lauantaina 16.5.15

Sen innoittamana meidänkin yhdistyksen pyöräilevät ihmiset ottavat nyt viimeistään sen fillarin
liiteristä. 
Kumeihin vaan ilmaa ja ketjuihin rasvaa. Polkijalla kypäräpakko, sään mukainen vaatetus, 
repussa evästä ja juomaa. Pyöränpumppu ja paikkaustarpeet on myös hyvä olla reissulla 
mukana. Ja sitten menoksi. 
Luvassa on leppoisan reipas noin 45 km:n pyöräilylenkki kauniissa kevätmaisemissa, 
asfaltoituja teitä pitkin. 
Kahvi- ja muita taukoja pidetään sopivin välein.

Reitti: Lähtö Joutjärven kirkon pihasta – Ahtiala – Kumia – Pajulahti – Nastola kk – Villähde – 
Villähteeltä Joutjärven kirkolle voi ajaa joko Koiskalantietä Ahtialan kautta tai Pekanmäen 
kautta. Koiskalantien reitti on maisemallisesti parempi.

Ps. osallistujille pikku kevätylläri!

Vesijärven ympäriajo lauantaina 15.8.2015. 

Lähtö urheilukeskuksesta klo 10:00, matkan pituus noin 85 km. 
Kahvittelutauko Vääksyn MAJAKKA-PAVILJONKILLA, kahvittelu omalla 

kustannuksella.

Polkaise mukaan kilometrikisaan 1.5. – 22.9.15

Tiirismaan latu on mukana kesän 2015 kilometrikisassa 2 nimellä Tiirismaan latu, 
joukkueemme osallistumiskoodi on tiiris

kirjautuessasi voit käyttää edellisiä henkilökohtaisia tunnuksiasi (käyttäjätunnus ja salasana), 
uusia ei tarvitse keksiä. 

OSALLISTUMISOHJEET (jos tunnusta ei vielä ole)
- mene osoitteeseen www.kilometrikisa.fi
- valitsi ylhäältä: rekisteröidy
- täytä kohdat etunimi, sukunimi, email, 
- keksi itsellesi pysyvä käyttäjätunnus ja lisää se kohtaan Käyttäjätunnus
- luo itsellesi salasana ja vahvista se
- Tiirismaan Ladun osallistumiskoodi on: latulainen
- hyväksy käyttöehdot
- paina: Rekisteröidy 

Sivulla www.kilometrikisa.fi on säännöt ja siellä voit käydä tutustumassa ja osallistua kisaan.

TIIRISMAAN LATU
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*Tutustu maastopyöräilyyn alkeiskurssi*

20. – 21. 5. Kahden illan mittainen
alkeiskurssi sekä miehille että naisille
alkaa aivan ruohonjuuritasolta, joten
ennakkokkokemusta maastopyöräilystä ei
tarvita.

Kurssin koko 4-14 hlöä. Alaikäraja 15 v,
yhdessä aikuisen kanssa 12 v – ei
yläikärajaa ;-).
Ei edellytä ladun jäsenyyttä.

Ohjaajana Hannu Backman + apuohjaajat. Lisätiedot Facebookissa ym. tai
suoraan Hannulta p. 044 - 3320 232

*Maastopyöräilyretkiä*

Kesän aikana tehdään päiväretkiä lähimaakuntien hyviin pyöräpolkukohteisiin
(esim. Evon retkeilyalue, Lopen Poronpolut, Vierumäki-Heinola, Nastola, Leivonmäen

kansallispuisto).
Kohteeseen mennään autoilla, ja perillä pyöräillään muutaman tunnin retki, evästellään

laavuilla ja tutustutaan maisemiin ja luontokohteisiin.
 

Maastoretkien päivämäärät ja kohteet sovitaan lähtijöiden kesken.

Lisätiedot Tiinalta 050-560 1770  ja Facebookista.

*Pieni Kotiseutupyöräily heinäkuussa*:

Helppo tiepyöräretki, jolla tutustumme mm. kiipeilijöiden suosimaan Havukallioon ja käymme 
Pioni&Piironki -maatilamyymälässä. 
Ajomatkaa n 15 km, pääosa soratietä, osa asfalttia. 
Lähtö Heinsuolta klo 17:30. Pvm varmistuu lähempänä (joku keskiviikko heinäkuussa). 

Vetäjänä Tiina. Yhteys Tiina Riikonen 050-560 1770 tai Kaisu Soivio 044-717 7077

*Iltalenkkejä lähialueen maastoissa*:

Pyöräillään lähialueen polkuja porukalla - löydä lenkkiseuraa ja tule oppimaan uusia polkuja! 
Osa yhteislenkeistä sopii myös aivan aloittelijoille. 
Yhteislenkkien vetäjät ja paikat vaihtelevat, tarkemmat tiedot ilmoitellaan Facebookissa ym. 
Ilmoita kiinnostuksesi Tiinalle p. 050-560 1770 tai Kaisu Soivio 044-717 7077

TIIRISMAAN LATU
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*Tutustu melontaan:  to 21.5. Messilän rannassa voit kokeilla melontaa!!*

*Maanantaina 18.5.2015 Melonta kokeilua.*

Teuronjoen Ladun kevään ensimmäinen melonta kokeilu järjestetään Kärkölän Valkjärven 
uimarannalla.

Tapahtuma alkaa klo. 16:00 jatkuen niin kauan kun on kiinnostuneita .

Kokeilu on maksuton ja makkaratulet on laavulla (omat makkarat ).

Tied. Leksa p.0400- 840166 .

*MYÖTÄVIRRAN VIESTI- MELONTA*

*LAMMI- HÄMEENKOSKI- KÄRKÖLÄ- HAUSJÄRVI- JANAKKALA*

*lauantai 27.6. – sunnuntai 28.6.2015*
Tied. Leksa p.0400- 840166

*15. TEURONJOKIMELONTA*

*HÄMEENKOSKI – KÄRKÖLÄ lauantai 8.8.2015*
Tied. Leksa p.0400- 840166

Kelventeen Yömelonta on 3. heinäkuuta

Järjestää Padasjoen Latu    lähtö klo 19 Mainiemestä. 
Lisätiedot Arto Stenhammar, puh 040-702 9915

TIIRISMAAN LATU
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Tutustu geokätköilyyn –kurssi ja muita geokätköilytapahtumia

Geokätköily tutuksi –kurssi Tiistaina 19.5.2015 klo 17 (kesto noin 3h)

Paikka: Rautakankareen maja, Rautakankareenkatu 33.
 (bussin 1R päätepysäkiltä lähtee hiekkatie alas rantaan
majalle)

Koulutuksessa käydään läpi geokätköilyn perusasioita ja
liikutaan
lähimaastossa harjoittelemassa GPS-laitteiden käyttöä.
Mukaan tarvitset säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja
muistiinpanovälineet.

Kurssi on maksuton
Omaa gps-laitetta ei tarvita. Käytämme Suomen Ladun
lainalaitteita.

Ilmoittautumiset 15.5.2015 mennessä sähköpostilla:
anni.viljanen@outlook.com

Lisätietoa kurssista löydät www.suomenlatu.fi <http://www.suomenlatu.fi/>

Geokätköily tutuksi - kurssin lisäksi tulossa: 

Tiirismaan ladun jäsenille Geokätköily-info ilta (sauna lämpimänä) 10.6.
Geokätköilijöiden miitti heinäkuun lopulla

Toinen geokätköily tutuksi -kurssi elokuussa (26.8.)

*TUTUSTU FRISBEE GOLFIIN -lajikokeilu*

Menemme porukalla tutustumaan hauskaan ulkoilulajiin, joka sopii jokaiselle!
Frisbeegolfin perusteet opettaa meille lajin kokenut kilpailija ja ohjaaja Tapani Karppinen 
Lahden Frisbee Club ry:stä.

Paikka: Mukkulan frisbeegolf-rata (Rotarypuisto, Ritaniemenkadun ja Mukkulankadun 
kulmassa).
Aika: joku arki-ilta kesäkuussa, pvm tarkentuu myöhemmin.
Liitokiekkoja saa lainaksi. Ei osallistumismaksua.

Ilmoita kiinnostuksesi jo ennakkoon: tom.karppinen@gmail.com.

TIIRISMAAN LATU
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Perheretki 15.6. klo 17.30 – 19.30

Tutustumme Pirunpesän ympäristöön.
Lähtö tapahtuu Keskikankaantien, Arvi Hauvosentien ja Televisiotien risteyksen 
”parkkipaikalta”
Ota mukaan iloinen, ennakkoluuloton mieli, säänmukaiset vaatteet ja omat eväät. Teemme 
nuotion Pirunpesän nuotiopaikalle.
Tervetuloa kaikki lapsiperheet!

la 5.9. Saapuu vieraaksemme virolaisia liikunnan harrastajia

Tapaamme heidät Lahden urheilukeskuksessa n. klo 12.30,  Vieraamme haluavat kävellä 
Urheilukeskuksen maastossa matkoina n. 5 km ja 14 km.

Tarvitsemme oppaiksi kymmenkunta reipasta latulaista. Retken kesto n. 2 tuntia, jonka 
jälkeen mahdollisuus ruokailuun Voitto-ravintolassa. 

Ilmoita kiinnostuksestasi Hannulle p. 044 - 3320 232

SALPAVAELLUS – HISTORIAA JA PATIKOINTIA  26-28.6.2015

Viime vuonna otettiin tuntumaa huollettuun kevytvaellukseen, ja kokemus oli hyvä. Lähdemme
siis tänä vuonna uudelleen, mutta nyt eri reitille. Samalla on hyvä tilaisuus vaikka varusteiden 
testaamiseen tulevaa ruskavaellusta ajatellen.Tämä minivaellus sopii myös henkilöille, joilla ei 
ole ennestään vaelluskokemusta, sillä et tarvitse edes omaa telttaa. Kannat vain päiväreppua ja 
huoltoauto kuljettaa  yöpymisvarusteesi. Saat kuitenkin tuntumaa siihen, miltä tuntuu kävellä 
useana päivänä peräkkäin maastossa. 

Reittikuvaus (Rantamaan linjat) ja muita tietoja löytyy netistä:
www.salpavaellus.net/tapahtumat

Osallistumismaksu sisältää siirtokuljetukset, ruokailut, saunomiset ja telttamajoituksen. 

Jos saamme 7 hlö ryhmän kasaan, osallistuminen on hiukan halvempaa. Lähdemme kuitenkin 
pienemmälläkin porukalla, jolloin jokainen ilmoittautuu itse. Kerro siis ennen 12.6. oletko 
kiinnostunut lähtemään. Kimppakyydeistä voi kysellä ja lisätietoja kertoo 
terhi.k.koivisto(at)gmail.com, 0400-939 690 

TIIRISMAAN LATU

http://www.salpavaellus.net/tapahtumat
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Kymi-Vuoksen latualueen Kesäpäivät 31.7. – 2.8.2015

Kymi-Vuoksen latualueen kesäpäivät järjestetään: Orilammen Maja ja Lomakeskus
Voikoskentie 138, 47910 Hillosensalmi www.orilampi.com

Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös 2-päiväinen geokätköpyöräily, lue isää:  
www.Saimaanlatu.fi

Ilmoittautumiset Sulo Tuuliaiselle puh. 040 719 9268 sulo.tuuliainen@gmail.com

Jatkoa Mamu-tapahtumalle kesäkuun puolivälin paikkeilla

Rautakankareen majalla: lisätietoja Facebook sivuiltamme tai Hannulta p. 044 - 3320 232

Ohjelmassa kirkkovenesoutua, Frisbee golfia, geokätköilyä. Saunomista ja uintia.

Hämeen latualueen nuorten ja entisten nuorten kesäleiri 26. – 28. 6
Melkuttimn rannalla Lopella

Ohjelmassa: Pekan kanssa melomaan, Matin kanssa maastopyöräretkelle, Martin kanssa 
snorklaamaan, Timon ”Kameran ulkoilutus” -kurssi, Pekan luontopolku, kisa mölkyn 
herruudesta, ym. 

Omin majoittein, varustein, eväin.
Ei osanottomaksua, mutta ilmoittautuminen anna-maija.rae@pp.inet. fi.

*Mäntyharju-Repovesi -maastopyöräilytapahtuma su 26.7.*

Latuyhdistys Mäntyharjun Reissupolku ry järjestää
mukavan maastopyöräilyn
retkitapahtuman. Useita eri matkoja ja leppoisa
vauhti. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset suoraan:
markku.sohlman@gmail.com.

Edellisenä päivänä la 25.7. on
maantiepyöräilytapahtuma ToudDeMäntyharju:

Lisätiedot ja ilmoittautumiset suoraan
www.tdm160.fi

TIIRISMAAN LATU
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Kutsun kaikki latulaiset ystäväni

syntymäpäivilleni la 18. heinäkuuta alkaen klo 14.00 Niemen venesataman vieressä 
olevaan Kahvisaaren melontakeskukseen – Arvolaan, Kipparinkuja Lahti.

Ohjelmassa: 
 pientä purtava
 lapin lauluja ja kevyttä musiikkia
 muisteluja menneiltä retkiltä ja ajoilta

Ilmoittautumiset sähköpostilla: tiirismaan.latu@pp.phnet.fi   viim. 10.7.

        tervetuloa: Seppo Niemi - ikineuvos

LÄHDE PERUUN 6.10.2015 – 18.10.2015
13 PÄIVÄÄ 2990 €

Tarjolla latulaisille unohtumaton ja maaginen elämys maassa jossa historia, nykypäivä ja 
legendat ovat osa jokapäiväistä elämää. Matkamme alkaa pääkaupungista Limasta missä 
voimme ihailla kaunista arkitektuuria ja nauttia erinomaisesta gastronomiasta.  Seuraavaksi 
vierailemme valkoisena
kaupunkina tunnetussa
Arequipassa, joka on nimensä
mukaisesti rakennettu
valkoisesta laavakivestä.
Elämys sinällään on myös
upeiden kondorikotkien lento
maailman syvimpänä
tunnetussa Colcan kanionissa.
Ehdoton nähtävyys on myös
3800 metrin korkeudessa
sijaitseva Titicacajärvi
kelluvine kaislasaarineen.
Lopuksi matkamme johtaa  maagiseen Macchu Picchun rauniokylään, sekä inkakaupunki 
Cuzcoon. 

Sisältää kaikki lennot, majoitukset, aamiaiset, sisäänpääsymaksut vierailukohteisiin sekä 
suomenkielisen matkanjohtajan palvelut. Kysy myös tulevista ryhmistämme jos ajankohta ei 
sovi!

LISÄTIETOA: mari@allroundperu.com   044-9771616

www.allroundperu.com

TIIRISMAAN LATU
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RUSKAMATKA VIIKOLLA 37/2015

Tunturien rinteille levittäytyy syksyllä riemukas väriloisto, ja juuri siihen aikaan mekin 
suuntaamme pohjoiseen. Tänä vuonna pääset valitsemaan useasta eri tunturialueesta itseäsi 
eniten miellyttävän vaellusmaaston. Bussikyyti vie Karigasniemelle asti. Utsjoen 
eteläisimmässä kolkassa sijaitsevat Muotkatunturit paljakoineen ja jokilaaksoineen. Astetta 
karumpi Paistunturien alue löytyy tien pohjoispuolelta, samoin luonnonpuistossa kulkeva 
Kevon vaellusreitti. Menomatkalla voit hypätä kyydistä jo aiemmin ja suunnata Saariselän 
alueelle tai Kiilopäälle. 

Jos mökkimajoitus ja päiväretket miellyttävät enemmän, Kaktsavarrin Erämajoilta 
Kaamasmukasta on varattu kolme kpl 4 hengen perusmökkiä, joiden hinta on la-pe ajalta 420 
€/mökki sisältäen liinavaatteet. 

Lähtö perj. 4.9.-15 Hollolan uimahallin P-paikalta           19:00 
                              Lahden vanhalta linja-autoasemalta 19:30 
                              Jyväskylän matkakeskuksesta 21:50 

Paluu la 12.9.-15 

  

Ajamme Jämsän kautta, myös matkan varrelta pääsee kyytiin. 
11-12.9.-15 välisen yön olemme Tievatuvalla Kakslauttasessa, jossa Lapin täysihoito maksaa 
35 €/hlö. Yöpymismaksu kerätään menomatkalla bussissa. 
  
Kuljetuksen hinta noin 150 € lähtijöiden määrästä riippuen. 
Ilmoittauduthan hyvissä ajoin, viimeistään 15.8. mennessä. Maksuohjeet saat myöhemmin. 
Paikat täytetään varausjärjestyksessä, ja peruuttamattomasta varauksesta veloitamme 30 €. 
  
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: terhi.k.koivisto(at)gmail.com, tai 0400-939 690

TIIRISMAAN LATU
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Kevon luonnonpuistossa voi kokea Lapin luonnon jylhimmillään.

Retkeilijä pääsee tutustumaan Kevoon kahdella merkityllä ja melko vaativalla retkeilyreitillä.
Luonnonpuiston ydinalueen muodostaa yli 40 km pitkä ja paikoin lähes 80 metriä syvä 
kanjonimainen rotkolaakso, jonka pohjalla virtaa Kevojoki. Muu osa puistoa on huomattavasti 
loivempaa, kurujen halkomaa tunturiylänköä. Paikoitellen on laajoja tundramaisia 
paljakkasoita.

Kanjoniluontoa
Talvella lähes lumettomina pysyvät ja auringossa nopeasti lämpenevät, valuvesien ja lintujen 
lannoittamat kalliopahdat muodostavat erikoisen kasvuympäristön. Pahdoilla viihtyvätkin 
monet harvinaiset lajit, mm. eräät rikot ja sanikkaiset. Kevon pahtoja sanotaan syystä 
kasvitieteellisiksi pienoispuutarhoiksi. Kevon kanjonissa kasvaa yllättävän runsaasti myös 
mäntyä, sillä rotkoalueen ilmasto on ympäristöä edullisempi. Kaikki alueen vedet päätyvät 
lopulta Tenon kautta Jäämereen.
Kevon kanjonin eläin- ja kasvilajisto erottuu ympäristöstään runsaudellaan ja 
monipuolisuudellaan. Se on seurausta kanjonin vaihtelevasta maaperästä, riittävästä kosteudesta
ja edullisista ilmaston pienolosuhteista. Kevon alueelta voi löytää sellaisia kasviharvinaisuuksia
kuin pahtakeltto tai kalliosirkunjyvä, joille Kevon kanjoni on yksi harvoista kasvupaikoista 
Suomessa. Jyrkkä kanjonin reuna tarjoaa myös linnuille hyviä pesimäpaikkoja. Kanjonissa 
pesivät mm. piekanat ja tuulihaukat.

Kanjonin synty
Utsjoen Paistuntureilta Inarin Saariselälle ulottuva granuliittia oleva kallioperä on noin 1 900 
miljoonaa vuotta vanhaa. Lohkoliikuntojen seurauksena noin 70 miljoonaa vuotta sitten se 
kohosi tuntureiksi ja paikoin puolestaan vajosi laaksoiksi. Silloin syntyi myös Kevon 
murroslaakso. Kevon laakson kallioperä koostuu erilaisista kivilajeista, jotka kestävät erilailla 
rapautumista ja kulutusta. Maaperän ja maiseman viimeisin muokkaaja on ollut runsaat
10 000 vuotta sitten loppunut jääkausi ja sen sulamisvedet.

Tunturikoivikkoa
Luonnonpuiston hallitsevimpia kasvillisuustyyppejä ovat erilaiset tunturipaljakat ja -koivikot. 
1960-luvulla tunturimittariperhosen toukka tuhosi koivikoista huomattavan osan. Suuret alueet 
ovat edelleen aavemaisina rankametsinä.

Katso lisää: www-luontoon.fi

TIIRISMAAN LATU
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Tervehdys Lappeenrannasta!

Teenpä summittaisen yrityksen saada yhteys
melkein 30 vuotta sitten tapaamiini ihmisiin. 
Olin kaverini kanssa syksyllä 1985
ruskaretkellä Pallastunturin maisemissa. 
Tulimme Pallastunturin suunnasta Pahakurun
kämpille, kun joukko naisia huusi 
meidät nähdessään: ”Mistä kaukaa työ ootte
poissa?" Tällaista kyselymuotoa muistaakseni 
paikalliset ihmiset käyttivät tuona aikana. Nämä
kysyjät eivät kuitenkaan olleet paikallisia
asukkaita vaan ruskaretkellä kuten mekin. 
Muistelen, että nämä naiset olisivat olleet kotoisin Lahdesta tai Lahden seudulta. Yövyimme 
kaikki Pahakurun kämpässä, jossa taisi olla väkeä aika paljon. Meillä oli oikein mukava ilta. 
Aamulla minä jatkoin matkaa kaverini  kanssa kohti Hettaa. Nämä naiset jäivät vielä kämpälle, 
mutta olivat  tulossa samaan suuntaan. Minua jäi lähdössämme vaivaamaan yksi juttu, josta
olisin halukas keskustelemaan, jos mukana ollutta joukkoa sattuisin tapaamaan. Siinä mielessä 
esitän kainon toivomuksen, että mainitsisitte tästä  viestistäni henkilöille, jotka ehkä ovat 
retkeilleet Pallaksella syksyllä 1985. 
Haluaisin kernaasti muistella syksyn 1985 tapahtumia Pahakurun kämpällä. Ei siellä mitään 
pahaa tapahtunut, mutta jotain, jonka haluaisin oikaista tai tarkistaa, jäikö jotain oikaistavaa.

Tunnistatko oheisen kuvan ihmisiä? Tai jos tiedät, missä kuva on otettu ja milloin.

Pienetkin vihjeet kannattaa ilmoittaa sähköpostilla tiirismaan.latu@pp.phnet.fi
tai p. 0400-144 238 (Reino Koho)

TIIRISMAAN LATU
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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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mail:tiirismaan.latu@pp.phnet.fi
www.tiirismaanlatu  .fi  

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

TIIRISMAAN LATU
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