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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.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:reinokoho(ät)gmail.com 
jäsenasiat: Erämiehentie 8     15870  Hollola     0400 - 155 238 
   

 

Jäsenasiaa 
 

Jäsenetuja:  
� Suomen Ladun jäsenenä saat jäsentuotteita ja kirjallisuutta jäsenhintaan. 
� Alennuksia Suomen Ladun toimintakeskuksista ja matkapalveluista. 
� Kansainvälisen retkeilymajakortin ja leirintäkortin jäsenhintaan. 
 

Muistathan, että Lahdessa (Aleksanterinkatu 16) on retkeilyn erikoisliike - PARTIOAITTA, 
josta saat alennusta Suomen Ladun jäsenkortilla 

 

Katso lisätietoja Latu ja Polku lehdestä 
 
 

Tiirismaan Ladussa oli vuoden 2015 lopussa 1116 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  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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Taas tuli kevät! 
 
 
Kevään varma merkki on Suomen Ladun keväinen liittokokous. Tänä vuonna paikkana oli 
Kisakallio Lohjalla. Päätökseen hallitus toi muun muassa sääntöuudistuksen sekä pienen 
korotuksen Ladun jäsenmaksuun. Pitkästä aikaa jouduimme järjestämään suljetun 
lippuäänestyksen jäsenmaksun korotuksesta. Hallituksen esitys voitti eli liitokokous hyväksyi 
yhden euron korotuksen keskusjärjestön perimään maksuun. Sääntöuudistuksessa ollut ehdotus 
Ladun hallituksen kokoonpanosta ei sen sijaan mennyt läpi joten maakuntien äänet kuuluvat 
edelleen. 
 
Omassa yhdistyksessämme alkaa taas kesäharrasteet eli luonto kutsuu retkeilemään ja 
tutustumaan luonnon monimuotoisiin ihmeisiin. Peräänkuuluttaisin jälleen kerran uusia 
henkilöitä sekä järjestö- että toimintapuolelle jotta pystyisimme tarjoamaan yhteisiä retkiä ja 
tekemistä luonnossa. Myös talkoisiin kannattaisi tulla tapaamaan tuttuja ja tutustumaan uusiin 
ihmisiin talkootöiden lomassa. 
 
Viimeisen vuoden aikana jäsenistöömme on tullut lapsiperheitä. Toivoisinkin että lasten 
vanhemmista löytyisi henkilö/henkilöitä jotka olisivat valmiita ideoimaan erilaisia 
lapsiperheille soveltuvia lyhytkestoisia tapahtumia. Käytännön toteutuksessa apua kyllä saa! 
 

Kevätterveisin,    Hannu 
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Tulevia tapahtumia: 
 
Toukokuu  
ma  9.5.   Metsämörrikoulu  sivu 5 
ti   12.5.  Geokätköily-ilta  Rautakankareen majalla klo 17.30  sivu 7 
pe 13.5.  Tutustu maastopyöräilyyn Heinsuon Urheiluk. alkaen klo 17.30  sivu 10 
la  14.5.  Yhdessä-pyöräilypäivän retki Lahden/Hollolan rantamaisemissa  sivu 6 
la  14.5.  Myllykiepin talkoot klo 9  sivu 7 
ti   17.5. Metsämörrikoulu  sivu 5 
ke 25.5.  Metsämörrikoulu  sivu 5 
 
Kesäkuu 
to   2.6. Metsämörrikoulu  sivu 5 
ke  8.6. Yhdessä Lapakistoon retkeilemään  sivu 9 
ti   14.6. Geokätköily tutuksi  sivu 6 

    to  15.6. Perheretki Myllykieppiin  sivu 5 
ma 20.6. Luontokuvauksen perusteita –kurssi  sivu 10 

 
Juhannuksena Rautakankareen ja Myllykiepin majat jäsenten 
käytössä 

 
Heinäkuu 
 1.-3.7.  Salpavaellus Lappeenrannassa  sivu 8 
su   3.7. Perhepyöräily  sivu 7 

   
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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Tervetuloa  Metsämörrikouluun 

 
ma 9.5. klo 17.30 – 19.30 
muut retkipäivät ovat ti 17.5, ke 25.5 ja to 2.6. 
Lähtö on Keskikaantien päässä olevalta parkkialueelta 
(navigaattoriin osoite: Keskikankaantie 34, lähellä ollaan) 
 
Voit tuoda yli 4-vuotiaan lapsen kanssamme tai tulla itse 
vanhempana mukaan 
 
Omat eväät (leipää, mehua, hedelmää yms. EI karkkia) 
mikäli säät sallivat, teemme nuotion makkaran paistoa varten 
Lapselle mielellään turvaliivi päälle 
 

Vetäjinä Kaisa Lehti ja Titi Keskiväli,  lisätietoa puh. 050 3384 391 (Titi) iltaisin 

 

 

Tervetuloa koko perheen voimin Myllykieppiin 15.6. 
 
Kokoonnumme Hollolan kirkolla, Salen parkkipaikalla klo 17.30 ja jatkamme 
yhdessä eteenpäin. (Osoite on Rantatie 946, Hollola) 
 

Omat eväät mukaan! 
 

- Kaisa ja Titi -    lisätietoa Titiltä puh. 050 3384 391 (iltaisin) 
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Kansallisen pyöräilypäivän retki 
 
Pyöräillään lauantaina 14.5.16 Lahden ja ympäristön rantamaisemia kierrellen. Lähtö 
Vesijärven rannasta Ravintola Lokin pihasta, Jalka-rannantie 19 klo 9.30.  
Reitti: Vesijärven satama – Mukkula – Kilpiäinen – Karjusaari- Kalliola – Arkiomaa – Takkula 
– Satama.  
Reitti on samalla myös pieni kulttuuri-kierros; mm. Sibeliustalo, Kahvisaari ja Mukkulan 
kartano sekä paljon keväisen kaunista hämäläistä kulttuurimaisemaa on matkan varrella 
nähtävänä.  
Tarakalle mukaan itsesi ja pyörän huoltovarustus sää huomioiden.  
Matka on 40-50 kilometriä, riippuen siitä, kuinka monen järven rantoja päätetään tähyillä.  
Lisätietoa: paivivirtanen12@gmail.com, p. 050 387 9664 
 
motto: ei tarkkailla lukemia mittarissa –  
vaan hyvää fiilistä pollassa ja ahterissa!    

 

 
 

Geokätköily tutuksi –kurssit ti 14.6. 
Kurssiton tarkoitettu vasta-alkajille. 

 

Kuka löytää kätkön? Tradin? Multin? Myssen? Onko vinkkiä? 

Tule mukaan Geokätköily tutuksi –kurssille, yksin tai kaverin kanssa, tai vaikka koko perheen 
voimin!  (kesto noin 2,5h) 

Paikka: Rautakankareen maja, Rautakankareen katu 33 (Rautakankareenkadun päädystä, 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. Omaa GPS-laitetta ei tarvita, käytämme Suomen Ladun lainalaitteita. 

Kurssi on Tiirismaan ladun jäsenille maksuton, muille 10€.  

Ilmoittautuminen 10.6.2016 mennessä sähköpostilla: anni.viljanen(at)outlook.com 

 

Lisätietoa geokätköilystä löydät: http://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/geokatkoily-2.html 
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Myllykiepin Kevättalkoot 

 

Myllykiepin maja siivotaan jälleen kesäkuntoon la 14.5. alkaen klo 9.00 

Samaan aikaan pidetään myös Virojoen kunnostustalkoot. Virojokihan laskee majamme 
vieressä olevaat lampeen ja siitä edelleen sillan ali kohti Vesijärveä. Jokea on kunnostettu jo 
viime kesänä sillalta alaspäin ja töitä jatketaan… 
Talkoolaiset tarvitsevat säänmukaiset vaatteet, käsineet sekä kumisaappaat 
tai vaihtoehtoisesti kahluuhousut jos sellaiset omistaa. Mahdollisuuksien mukaan 
kannattaa ottaa omia työvälineitä (sankoja,lapioita,rautakankia ym.) 
 
Kevään aikana tehty särkimassaa varastoon joten siitä valmistamme esim.särkipurilaisia 
evääksi talkoolaisille. 
 

Geokätköilyilta 
 

Kätköilyä jo jonkin verran harrastaneille, oman tunnuksen rekisteröineille harrastajille yhteinen 
kätköilyilta torstaina 12.5.2016.  

Tapaaminen koordinaateissa N 61° 00.811 E 025° 35.652 klo 17.30. Haetaan lähialueen kätköjä 
yhdessä. Säänmukainen varustus ja evästä mukaan! 

Ilmoittautumiset 11.5.2016 mennessä sähköpostilla: anni.viljanen(at)outlook.com 

 

 

Lapsiperheille tarkoitettuja Puuhapäiviä saunomisineen on suunnittelilla loppukesälle. Seuraa 
ilmoittelua fb-sivuilla ja nettisivuilla. 

 
 

Perhepyöräilyä 
 
Sunnuntaina 3.7.2016 Royal Cycling Teamin järjestämän pyöräilytapahtuman  
yhteydessä Tiirismaan Latu Järjestää perhepyöräilyn, matka 20 km.  
 
Lähtö Lahden Urheilukeskuksesta klo 10. Osallistumismaksu 15 EUR,  
joka sisältää mehuaseman tarjoilun ja maalissa ruokailun sekä palkinnon. 
  
Osallistumismaksun voi suoritta Urheilukeskuksessa ennen lähtöä tai alla  
olevan linkin kautta netissä. Alla olevasta linkistä löytyy tarvittavat tiedot tapahtumasta.. 
 
Lisätietoja Hannu Tuunanen, email:hannu.tuunanen(ät)phnet.fi    p. 044 - 270 0462    

 
http://www.rctlahti.fi/royal-pyoraily-2016/sarjat-ja-maksut/ 
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MYYTÄVÄNÄ!! 
 

 

Valmistaudu vaeltamaan! Sillä myytävänä on vähän käytetty, 
hyväkuntoinen ja edullinen  SAVOTTA 906 rinkka (85 l)  
 
Tiedustelut: Entinen Tunturivaeltaja, Veli Koponen p. 050 
5723092 

 
 

 

 
 

 
        SALPAVAELLUS – HISTORIAA JA PATIKOINTIA  1-3.7.2016  
 
Olemme olleet jo kaksi kertaa mukana tällä 
huolletulla kevytvaelluksella, ja kokemus on ollut 
hyvä. Lähdemme siis tänä vuonna uudelleen, mutta 
nyt ihan uudelle reitille, joka alkaa Lappeenrannan 
Rutolasta. 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. Vaelluksen ohessa pääset tutustumaan 
Etelä-Karjalan luontoon, uittohistoriaan, luoliin, 
linnoitteisiin, korsuihin ym pätevän oppaan 
johdolla. 
 
Reittikuvaus (Saimaalta Salpa-museolle) ja muita tietoja löytyy netistä: 
www.salpavaellus.net/tapahtumat 
Osallistumismaksu 90 € sisältää siirtokuljetukset, ruokailut, saunomiset ja telttamajoituksen. 
 
Kahden yön reitille on rajoitettu osallistumismäärä, joten ilmoittaudu ajoissa!  
Kimppakyydeistä voi kysellä ja lisätietoja kertoo terhi.k.koivisto(at)gmail.com, 0400-939 690 
 

Voit ilmoittautua Terhille, tai itse suoraan järjestäjälle. Jos lähtijöitä on vähintään 11, 
ryhmämme saa oman teltan ja oppaan.
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YHDESSÄ LAPAKISTON RETKEILYALUEELLE! 
 

Uusien jäsenten tutustumisretki,  keskiviikkona 8. kesäkuuta 2016 

 

Retki on tarkoitettu uusille jäsenille sekä jo pidempään jäsenenä olleille – eli kaikille meille! 
Vietämme iltaa yhdessä patikoiden ja leppoisasti tulistellen sekä toisiimme ja Tiirismaan Ladun 
toimintaan tutustuen. Paikkana kaunis Lapakiston luonnonsuojelualue ja Sammaliston 
rantalaavu. 

Lähtö Ristikankaan P-paikalta (Ristikankaantie 210 Nastola/Lahti, n 4 km Ahtialantiestä).  
Ohjatut kävelyt lähtevät klo 17:30. Tule paikalle ajoissa lähtöinfoa varten.  

Ohjattuja ryhmiä on kolme. Matka on menomatkan pituus, paluuvaihtoehtoja on useita 
erimittaisia.   

− lyhin n. 1,5 km pientä metsäpolkua 

− helppo n. 2,3 km isompaa, tasaisempaa polkua 

− reipas n. 4,2 km vaativampaa maastoa 

 Omatoimisesti voi paikalle tulla myöhemminkin, suoraan Sammaliston laavulle. Reittikarttoja 
on saatavissa Trion Lahti-info-pisteestä. 

Varustus: sään mukainen vaatetus, maastoa kestävät jalkineet ja tauolle lisävaatetta (märällä 
säällä lapsille saappaat). 

Tiirismaan Latu tarjoaa nokipannukahvit ja lapsille mehua. Varaa reppuun mukaan istuinalusta, 
muki ja omat eväät (juotavaa, makkaraa tms). 

Ilmoittautuminen  2.6. mennessä s-postilla: tiirismaan.latu@gmail.com.  

Lisätietoja alueesta: http://www.lahdenseudunluonto.fi/luontokohteet/nastola/lapakisto. Muita 
lisätietoja Tiinalta 050-560 1770.  
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Tutustu maastopyöräilyyn Heinsuon Urheiluk. pe 13.5. alkaen klo 17.30 

 
Nyt on mahdollisuus tulla tutustumaan itsellesi uuteen ulkoilu- ja kuntoilulajiin eli 
maastopyöräilyyn, vaikka ilman omaa maastopyörää!  
Suomen Ladun Tutustu maastopyöräilyyn Cube-kiertue on Tiirismaan Ladulla perjantaina 13.5. 
klo 17:30 alkaen. 
Huom! (21.4.2016) Cube-maastopyöräilykiertueelle on enää kaksi paikkaa auki, ja vain 
isokokoisia pyöriä jäljellä!! Pari mahtuu lisäksi omalla pyörällä. 
 
Loput ilmoittautuvat jäävät jonotuslistalle. Mukaan mahtuville ja muillekin ilmoitetaan ajoissa. 
 
 Tapahtuma maksaa 10 e/osallistuja ja kestää n 3 tuntia Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: 
 http://goo.gl/forms/vhZN79BBG7 
Pyöräilyterveisin Tiina     050-560 1770 

 
Luontokuvauksen perusteita  

 
maanantaina 20. kesäkuuta klo 17:30 alk.  Rautakankareen majalla  

 
Haluatko saada parempia valokuvia? Tule oppimaan perusteita luonnon kuvaamisesta: kohteen 
valinta, sommittelu, rajaaminen, valotus ym.  Alkuinfon jälkeen harjoittelemme kuvaamista 
lähiluonnossa. Koulutuksen pitää Padasjoen kamerakerhon vetäjät ja se sopii aloitteleville 
luontokuvaajille ja tavallisille kamerankäyttäjille. Kesto noin 3 tuntia. 
 
Varusteet: oma kamera, muistiinpanovälineet, säänmukainen maastovaatetus ja evästä. 
Tiirismaan Ladun jäsenille maksuton, muille 10 e/hlö, sis. Kahvit. 
 

Kuvausilta toteutuu, jos 2.6. mennessä on vähintään 8 ilmoittautunutta.  Ilmoittautuminen: 
timopetteri.auvinen@gmail.com, lisätietoja puh. 040-7650085. 

Maksimiosallistujamäärä 18 hlöä. 
 
 

Luonnonvalokuvaus Suomessa 
 

Luontovalokuvaus eli luonnonvalokuvaus on valokuvausta, jossa kuvattavana kohteena on 
luonto tavalla tai toisella. Suomessa on noin 2 500 johonkin luontovalokuvausyhdistykseen 
kuuluvaa harrastajaa. Järjestäytymättömiä harrastajia on huomattavasti enemmän. 
 
Luontoa on kuvattu tavalla tai toisella jo 1800-luvun lopulla. Luonnonkuvaamisen nousukausi 
alkoi 1960–1970-luvuilla, jolloin kuvaaminen alkoi tekniikan kehittyessä ammattimaistua ja 
muutamat luontokuvaajat ryhtyivät täysipäiväisiksi ammattilaisiksi. 

 
(näin kertoo Wikipedia luontovalokuvauksesta) 
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RUSKAVIIKOLLA ENONTEKIÖLLE, 

ilmoittautuminen normaalista poiketen pian! 
    
Tulevana syksynä vaellus- ja ruskaretkiviikko suuntautuu Enontekiölle. *Vaeltajille 

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston viitoitetut reitit ja   kauniit tunturimaisemat 

autiotupineen 

* Kokeneille kulkijoille Pöyrisjärven ja Tarvantovaaran erämaa-alueet Norjan rajan 

tuntumassa (kuljetus Näkkälän kylään) 

* Päiväretkeläisille Hetan kylän ympäristössä monipuoliset polut ja 

liikuntamahdollisuudet, mm. Pyhäkero, Jyppyrä, Ounasjärven maisemat  

 

Lähtö pe 9.9.2016 ja paluu la 17.9.2016 
 

Hollolan uimahallin p-paikalta    klo 19:00 

Lahden vanhalta l-asemalta       klo 19:30 

Jyväskylän matkakeskukselta   klo 21:45 

 

Päiväretkeläisille majoitus puolihoidolla (runsas aamiainen, päivällinen pitopöydästä, 

sauna, liinavaatteet) Hetan Majatalossa.  

HUOM!  Majoitukseen haluavat, ilmoittautukaa hyvissä ajoin, viimeistään 
toukokuussa!   
Majoitushinnat huonekoosta riippuen 279-339 €/ hlö/ viikko. Majoitus ei sovellu 

liikuntaesteisille. 

Majatalolla on vene ja polkupyöriä vapaasti käytettävissä. 

www.hetan-majatalo.fi 

 

Myös vaeltajille majoitus sopuhintaan ennen paluumatkaa,  

eli vaeltajiltakin toivotaan ilmoittautumisia jo kevään aikana.  

 

Kuljetuksen hinta (max 160 €/ hlö) tarkentuu myöhemmin lähtijöiden määrän 

mukaan. 

 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: terhi.k.koivisto(at)gmail.com ja 0400-939 690 
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Pöyrisjärven luonto 
 

Hiekkadyynien, harjujen ja palsojen erämaa. 
Luonto muuttuu kuljettaessa Pöyrisjärven erämaa-alueen eteläosasta pohjoiseen päin. Erämaan 
etelälaidassa on mäntyvaltaista kangasmetsää, mutta jo muutaman kilometrin päässä 
vallitsevaksi puulajiksi vaihtuu koivu. Pöyrisjärven pohjoispuolella aukeaa laaja paljakka-alue. 
Pöyrisjärven erämaa-alueen hiekkadyynit ovat eräs alueen mielenkiintoisimmista 
luontokohteista. Dyynejä on eri puolilla erämaa-aluetta, mutta eniten niitä näkee Pöyrisjärven 
pohjoispuolella. Dyynialueen hiekkakentillä kasvaa pylväsmäistä katajaa ja jopa tunturikoivua. 
 
Erämaa-alueella on useita pitkiä 
harjujaksoja, joista huomattavimmat 
ovat Näkkäläjärveltä Pöyrisjärven ja 
Maaterlompolon kautta 
Suomajoenlaaksoon kulkeva lähes 
yhtenäinen harjujakso ja alueen 
itäosassa kulkevat Suukisjoen ja 
Käkkälöjoen laaksoja seurailevat 
harjujaksot. Suuret harjut ovat 
yleensä satoja metrejä leveitä 
laeltaan tasaisia selänteitä, jotka 
koostuvat pääasiassa hiekasta ja 
hiedasta. 
Suuret suot ovat hallitseva osa 
Pöyrisjärven erämaa-aluetta. 
Alueella sijaitseva Pöyrisvuoma on yksi Enontekiön suurimmista soista ja yksi Suomen 
arvokkaimmista palsasoista. Palsat ovat turvekumpuja, joiden sisällä on kesälläkin jäätä. 
Pöyrisvuomalla on useita palsa-alueita, joista suurin on pari kilometriä pitkä ja leveimmillään 
yli kilometrin leveä. Tällä laajalla palsa-alueella on viitisenkymmentä palsakumpua. 
 

Pienpetoja ja pikkunisäkkäitä 
 
Pöyrisjärven erämaa-alueen harvinaisin nisäkäs on naali, jonka levinneisyys on rajoittunut 
Enontekiön ja Utsjoen tunturialueelle. Naaleja elää Suomessa vain muutamia yksilöitä. Naaleja 
yleisempiä Pöyrisjärven erämaa-alueella ovat ahma, ilves, susi ja karhu, mutta nämäkin 
petoeläimet ovat alueella harvinaisia. Yleisimpiä petoeläimiä ovat pienpedot lumikko, kärppä ja 
minkki. 
Pöyrisjärven erämaa-alueella asustelee samoja pikkunisäkkäitä kuin muuallakin Tunturi-
Lapissa. Nisäkkäiden määrään vaikuttaa ympäristön rehevyys: mitä rehevämpi alue, sitä 
runsaampi on pikkunisäkäslajisto. Lapinmyyrät ja harmaakuvemyyrät sekä metsäpäästäiset ovat 
yleisiä, mutta vesipäästäisten ja vaivaispäästäisten määrä on jo huomattavasti pienempi. 
 
Tekstija kuva: www.luontoon.fi/poyrisjarvi 
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Suomen Latu on vuoden 2015 liikunnan olosuhteiden edistäjä 

 
KKI-ohjelma palkitsi Suomen Ladun pitkäjänteisestä työstä luonnossa liikkumisen ja 
jokamiehenoikeuksien puolesta. 
 
Suomen Latu on palkittu vuoden 2015 liikunnan olosuhteiden edistäjänä. 
"Suomen Latu on menestyksekkäästi edistänyt suomalaisten luonnossa liikkumista ja tehnyt 
päättäväistä työtä jokamiehenoikeuksien puolesta pitkällä aikavälillä. Suomen Ladun 
perustehtävänä on, että kaikki löytäisivät itselleen sopivan tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. 
Järjestössä onkin ennakkoluulottoman laajasti ja ajan hermolla edistetty myös uusia 
ulkoliikuntamuotoja, kuten esimerkiksi geokätköilyä ja maastopyöräilyä", palkinnon 
perusteluissa todetaan. 
Kiitosta sai valtakunnallisuuden lisäksi aito paikallisuus. "Suomen Latu on paitsi 
valtakunnallinen myös alueellinen ja erityisesti paikallinen toimija tavoittaen ja kannustaen 
suomalaisia liikkumaan heidän kotikonnuillaan." 
Palkinnot luovuttivat perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen KKI-ohjelman Vuosipäivänä 
Helsingissä Pörssitalossa. KKI-ohjelman tavoitteena on kannustaa työikäisiä säännöllisen 
arkiliikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin.  
 

* * 
 

Tiirismaan Ladun jäsenenä pääset harrastamaan sekä geokätköilyä että maastopyöräilyä. 
Ellei lajit ole sinulle vielä tuttuja, tule rohkeasti kokeilemaan! 
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SUUNNISTAMAAN - Kiintorasteille! 
 

Olemme toteuttamassa omaa kiintorastirataa Tiiristuvan ympäristöön. Kiintorasteilla voit käydä 
suunnistamassa omatoimisesti milloin vain. Sopii sekä alkeisharjoitteluun että omatoimiseen 
treenaamiseen. Rastit voi hakea missä järjestyksessä hyvänsä tai halutessasi voit suunnistaa 
vaikka vain osan rasteista kerrallaan. 
 
UUTUUS! Kännykkäsuunnistus! 
 

Kiintorastiradan yhteyteen teemme myös älypuhelimella toimivan Mobo-suunnistusradan. Rata 
toimii samoin kuin kiintorastirata, mutta leimaaminen tapahtuu puhelimella (QR-koodilla) ja 
tulokset menevät suoraan sovelluksen nettisivuille.  Mobo-suunnistuksessa on kännykkäpelien 
ominaisuuksia. Tiirismaan Ladun tavoitteena onkin sen avulla saada myös lapsia ja nuoria 
kiinnostumaan luonnossa liikkumisesta, oppimaan suunnistamisen kansalaistaitoa sekä 
tutustumaan lähialueen metsiin – hauskasti ja mukaansatempaavasti. Tutustu Mobo-
suunnistukseen: www.mobo.suunnistus.fi 
 
AVAJAISET? 
 

Kiintorastirata ja Mobo-puhelinsovellusrata pyritään saamaan valmiiksi kevään aikana ja 
käyttöön viimeistään alkukesästä. Radan avaamisesta ilmoitetaan Tiirismaan Ladun facebook-
sivuilla ja nettisivuilla. Seuraa tiedotusta ja tule kokeilemaan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva: www.suunnistusliito.fi
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Mobolla metsään! 

MOBO-suunnistusrata - uusi tapa tutustua suunnistukseen 
 
Tiirismaan Latu ry suunnittelee kiintorastirataa Hollolaan 
Tiiristuvan lähimetsiin.  
 
Tavallisen kiintorastiradan lisäksi olemme tekemässä 
kännykällä toimivan Mobo-suunnistusradan. Sama rata ja 
samat rastit palvelisivat siis sekä perinteistä kartta&kompassi 
-suunnistusta että älypuhelimella toimivaa uutta teknologiaa.  
 
Mobo-suunnistus on kansainvälinen netissä toimiva 
mobiilisuunnistuskokonaisuus. Se on tavallaan hiukan kuin 
suunnistuksen ja geokätköilyn ”risteytys”. Puhelimeen 
tarvittavat sovellukset (ruutukoodin lukija ja Mobo-
suunnistussovellus) ovat molemmat käyttäjälle maksuttomia 
ja toimivat kaikilla älypuhelimilla. Tällaisella lapsia ja 
nuoriakin kiinnostavan pelillisen uutuuden avulla voidaan 
lisätä perheiden ja nuorten metsässä liikkumista ja saadaan 
muitakin kiinnostumaan suunnistamisesta ulkoilulajina ja kansalaistaitona. 
  
Hollolassa ei tällä erää ole yhtään kiintorastirataa eikä Lahdessakaan yhtään kunnossa olevaa 
rataa. Lähimmät Mobo-radat sijaitsevat nyt Vierumäellä ja Pajulahdessa.  
Tavoite on saada kiintorasti ja Mobo-rata valmiiksi ja käyttökuntoon jo kesän 2016 aikana, 
mahdollisesti jo alkukesästä. Tiedotamme asiasta lisää facebook-sivuilla. 
 
Lisätietoja Mobo-suunnistuksesta: http://mobo.suunnistus.fi/index.php 
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