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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:titi.keskivali(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:
k  iisa.tiirismaa@gmail.com

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

TIIRISMAAN LATU
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Hei !

Talven tapahtumat on jälleen hoidettu ja kesään päin käännytään ainakin valoisuudesta 
päätellen.

Tämä vuosi on Suomen ja meidän yhdistyksen juhlavuosi. Olemme jo kerinneet juhlia 
muutamat 100-vuotisjuhlat. Olimme mukana Suomen suurimmassa hiihtokoulussa, tosin
vain esikouluasteella mutta se menikin sitten hyvin. Varsinainen hiihtokoulupäivän 
vietimme Finlandia-hiihtäjien ja Metsämörrin kanssa lähimetsässä.

Lahen  MM-kisat oli yhdistykselle varsinainen esiinmarssi. Olimme hienosti esillä 
kansainvälisellä foorumilla. Tästä kiitos kaikille mukana olleille!

Juhlavuotemme jatkuu edelleen; tulkaa mukaan järjestämään iloisia tapahtumia.
Juhlista palataan taas yhdistyksen arkisimpiin asioihin eli yhdistyksen toiminta tarvitsee 
pyöriäkseen aktiivisia toimijoita. Tuntuu kun ajan henki ei antaisi aikaa 
vapaaehtoistyölle ja ei haluttaisi sitoa itseämme mihinkään. 

Ladun kaltaiset vapaaehtoisyhdistykset eivät vaan pyöri ilman TALKOO henkeä. 
Kuulutankin teitä mukaan etsimään yhdessä tekemisen ILO.
Tehdään ja Osallistutaan !

Kesää odotellessa  Hannu

Kuvassa Suomen Ladun historian vetisimmät leiripäivät varmaankin Naantalissa.
Vuosi oli 198… ja jotain

TIIRISMAAN LATU
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Tulevia tapahtumia:

Kesäkuu
pe 2.6.     Tutustu maastopyöräilyyn Vähä-Tiilijärvellä – sivu 5
ti 13.6.     Metsämörrikoulu Vähä-Tiilijärvellä – sivu 7
16.-18.6.  Geokätköilyn Midnight Sun Geocaching Kiilopäällä – sivu 8
16.-18.6.  Rakastu kesäyöhön Evolla Iso-Tarusjärvellä – sivu 6

Elokuu
la 26.8.    Juhli luontoa päivä Pirunpesällä klo 17 – 19  - sivu 9

Syyskuu
8. - 16.9.  Ruskaviikko Sevettijärvellä – sivu 10

Marraskuu
la 11.11.   60-vuotisjuhla ravintola Voitto Urheilukeskuksessa – sivu 15

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

Huom!   Sähköposti tiirismaan.latu@pp.phnet.fi  poistuu käytöstä.

Kiisaan tarkoitettu materiaali pyydetään lähettämään osoitteella:
kiisa.tiirismaa@gmail.com

TIIRISMAAN LATU
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TUTUSTU MAASTOPYÖRÄILYYN -ilta

Tule kokeilemaan ja oppimaan maastopyöräilyä vaikka ilman omaa pyörää! 

Perjantaina 2.6. klo 17:30-20 

Hollolassa Tiilijärvien lähimaastoissa 

Maastopyöräilyn alkeita aikuisille - leppoisasti ja rennosti. Aloitetaan ruohonjuuritasolta 
ja opitaan perusasioita maastopyöräilystä, harjoitellaan pyöränhallintaa ja ajotekniikkaa. 
Alkuharjoitusten jälkeen ajetaan ohjattu lenkki helpoilla metsäpoluilla. Lisäksi vinkkejä 
pyörän hankinnasta, säädöistä ja varusteista sekä pyöräilypoluista ja lajin harrastamisesta. 
Kokoontuminen Vähä-Tiilijärven uimarannan P-paikalla (os. Vähä-Tiilijärvenkuja, 
Hollola).

Pyörättömille lainattavissa 12 kpl Cube-maastopyöriä ja fat bikeja!
Pyörät varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksu lainapyörällä 10 e, 
omalla pyörällä 5 e.
Ilmoittautuminen sähköpostilla tiirismaan.latu(ät)gmail.com, 
lisätietoja Tiinalta 050-560 1770.

Tapahtuma toteutuu, jos pe 26.5. mennessä on vähintään 10 ilmoittautunutta. Maksimi 
osallistujamäärä 18 hlöä. Tervetuloa mukaan ja kokeilemaan hauskaa ulkoilulajia!

Ps. pidempi maastopyöräilykurssi siirtyi kylmän kevään aiheuttaman osallistujakadon 
vuoksi. Täällä saat lisätietoa myös tulevista kurssi-illoista ja yhteislenkeistä!

 

 

           

TIIRISMAAN LATU
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Hämeen latualueen 
Rakastu kesäyöhön - nuku yö ulkona

Evolla Iso-Tarusjärven leiripaikassa 17.-18.6.

Kolmas  Suomen  luonnon  päivä  kesäkuun  puolessa  välissä  kutsuu  meitä  leiriytymään
luonnon helmaan ja nukkumaan ulkona. Se ei välttämättä tarkoita avoimen taivaan alla, se
voi olla teltassa, laavussa ja vaikkapa riippumatossa. Tervetuloa nukkumaan!

Kokoonnumme Iso-Tarusjärven rantaan kello 10 lauantaiaamuna. Toki jokainen voi tulla
itselleen  sopivan  aikataulun  mukaisesti,  mutta  pidetään  kymmentä  ohjeellisena
ajankohtana.  Leiriytymisen jälkeen lähdemme liikkumaan.

Timo-Petteri Padasjoen Ladusta on tarjoutunut vetämään maastopyöräretken, Janakkalan
Ladun Hilkan kanssa pääsee melomaan, Martti Taivaltajista lähtee patikoimaan ja Sirpa
Riihiladusta järjestää lapsille Muumien rastipolun. 

Illalla istutaan nuotiolla, tarinoidaan ja tietenkin kisataan Mölkyn herruudesta.

Kukin  tuo  omat  majoitteensa,  ruokansa,  harrastusvälineensä  ja  juomaveden.
Osallistumismaksua ei  ole.  Ilmoittautumista  ei  myöskään ole,  mutta  mielelläni  ottaisin
vastaan tietoa arvioidusta lukumäärästä kultakin yhdistykseltä.

Iso-Tarusjärvi  on  Evon  alueen  koilliskulmassa,  melko  lähellä  nelostietä,  katso  kartta.
Osoite  Taruksentie  298  tuo  kutakuinkin  perille,  mutta  laitamme  myös  opaskyltit
tienpieleen.

Lisätietoja saa puhelimitse tai sähköpostilla:
Anna-Maija Rae

Hämeen latualueen yhdyshenkilö
puh. 040 583 2733 anna-maija.rae@pp.inet.fi

TIIRISMAAN LATU
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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

Tervetuloa
 
Metsämörrikouluun  
ti 13.6. klo 17.30 – 19.30
muut retkipäivät elo-syyskuussa
Lähtö on Pikkutiilijärven parkkipaikalta
(navigaattoriin osoite: Vähätiilijärvenkuja, Hollola)

Voit tuoda yli 4-vuotiaan lapsen kanssamme tai tulla itse
vanhempana mukaan

Omat eväät (leipää, mehua, hedelmää yms. EI karkkia)
Lapselle mielellään turvaliivi päälle

Vetäjinä Kaisa Lehti ja Titi Keskiväli

lisätietoa puh. 050 3384 391 (Titi) iltaisin, miel. tekstiviesti 

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 

Vastuullisen geokätköilyn pelisäännöt

➢ Geokätköilyssä on hyvä muistaa geokätköily-yhteisön luomat vastuullisen 
geokätköilyn pelisäännöt:

➢ En aiheuta turhaa vaaraa itselleni tai toisille geokätköilijöille.

➢ Otan huomioon jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet.

➢ Noudatan roskattoman retkeilyn periaatteita ja jätän mahdollisimman vähän jälkiä 
luontoon ja ympäristöön kätköjä etsiessäni ja niitä tehdessäni.

➢ Kunnioitan maanomistajien ja asukkaiden oikeuksia ja pyydän luvan aina tarvittaessa. 
Valtion luonnonsuojelualueille kätköä tehtäessä kätkön perustajalla on 
ilmoitusvelvollisuus Metsähallituksen Luontopalveluille.

➢ Huolehdin siitä, että geokätköt pysyvät tallessa eli piilotan kätkön samalle paikalle ja 
samalla tavalla kuin se oli löytäessäni, korjaan kätkön naamiointia, jos se on liian 
näkyvillä tai selvästi kärsinyt sekä ilmoitan kätkön omistajalle aina kätkön 
korjaustarpeista yhteisön kautta. Muistan myös pitää reissaajat eli geokätköstä toiseen 
kiertävät aarteet kierrossa ja kirjata reissaajien löydöt ja jättämiset ohjeiden 
mukaisesti.

Lähde: luontoon.fi

TIIRISMAAN LATU
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Tarvitsemme talkoolaisia tapahtuman järjestelytehtäviin.
Odotamme runsasta yleisömäärää kuuntelemaan ainutlaatuista

laulukonserttia. Apuasi tarvitaan.
Ota yhteys Hannu Backmaniin p. 044 - 3320 232

TIIRISMAAN LATU
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RUSKAVIIKOLLA SEVETTIJÄRVELLE JA VÄTSÄRIIN

Syyskuun vaellus- ja ruskaretkiviikko suuntautuu Inarijärven koilliskulmalle. 
Bussi vie Sevettijärven kylälle, josta voit suunnata pohjoiseen Sevettijärvi-
Nuorgam-reitille tai Saamen polulle. Kylältä etelään päin aukeaa Vätsärin 
erämaa-alue lukemattomine pienine järvineen. Se onkin useimmille vielä 
käymätöntä aluetta. Kalastukseenkin lienee hyvät mahdollisuudet; 
vastuuntuntoinen harrastaja: selvitäthän lupa-asiat etukäteen. Perjantaina 
15.9. iltapäivällä bussi tuo vaeltajat Tievatuvalle.

Jos haluat tehdä päiväretkiä tukikohdasta käsin, Peuralammen Camping-
alueelta on alustavasti varattu vaatimatonta mökkimajoitustilaa. Yrittäjällä on 
myös ruokailupalveluja tarjolla.
Saariselän alue ja Suomen Latu Kiilopää matkan varrella tarjoavat monipuoliset
majoitusmahdollisuudet, sekä vaellusmaastot, jos haluat jäädä bussista jo 
aiemmin.

Lähtö pe 8.9.2017 ja paluu la 16.9.2017
Hollolan uimahallin P-paikalta klo 19:00   
Lahden vanhalta l-asemalta klo 19:30
Jyväskylän matkakeskuksesta klo 21:45

Vaeltajille (tarvittaessa muillekin) on varattu paluumatkaa edeltävälle yölle 
retkeilymajamajoitus Tievatuvalta 35 € hintaan sisältäen liinavaatteet, saunan,
päivällisen ja aamiaisen. Tämä maksu kerätään majoittuvilta menomatkalla 
bussissa. Ilmoitathan ajoissa, mikäli haluat majoituksen.

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

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

TIIRISMAAN LATU
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Seuraavassa 60-vuotisen historiamme 3 ensimmäistä vuosikymmentä lyhyesti kerrottuna

Tiirismaan Latu ry:n 30-vuotistaivaltunnelmissa

Materiaalista ei todella ollut pulaa, kun ryhdyin tätä kertomusta laatimaan. Lainauksia on 
juttuun otettu niin Veikko Kauton {Kiisa 1/77), Eira Laihon (Kiisa 2/77) ja Reijo Idin (Kiisa 
3/87} laatimista 10-, 20- ja 25--vuotishistoriikeista kuin Jonne Saastamoisen 30-vuotis-
juhlassamme 27.6.87 pitämästä onnittelupuheesta.

KUMMISETÄMME Jonne Saastamoisen mukaan “oli se melkoisen uhkarohkea teko 
retkeilyyn ja tunturitoimintaan innostuneilla lahtelaisilla lähteä perustamaan tänne Suomen 
hiihdon Mekkaan latuyhdistystä. Olihan Lahdessa hoidettu kilpahiihdon lisäksi verraten 
hyvin myös tavallisen kansalaisen hiihdättäminen, oli hiihtomajoja, merkittyjä latuja ja 
valaistu “lemmenlatu” jo 30-luvulla ja ns. puulaakiurheilua jo 20-luvulla”.

Kuitenkin Jonne tuli Lahteen 21.1.57 adjutanetinsa Aimo Huttusen kanssa, joka perustavassa
kokouksessa esitti Suomen Ladun tunturiaiheisen värifilmin. Kokoukseen Kahvila Maneliin 
oli kokoontunut 33 kuntourheilusta ja luonnossa liikkumisesta kiinnostunutta henkilö. 
Kokouksen tuloksesta kertoo oheinen lehtileike.

Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittivat 21.1.57 lääket. lis. Pentti Halmetoja, 
lainopin kand. Esko Puusola sekä 1iikuntaneuvoja Anja Eskola. Yhdistysrekisteriin yhdistys 
merkittiin 19.3.57. Säännötkin tehtiin, vaan yhtä ei kirjoihin viety, ns. Puusolan sanelemaa 
2a§: ” tämän yhdistyksen tarkoitus ei ole pitää turhanpäiten kokouksia, vaan houkutella 
ihmiset liikkuumaan ja hiihtämään.” Tämä pykälä on koko toiminta-ajan ollut mottona. 
Jäseniä 1iittyi ensimäisenä vuonna 44. Ensitaipaleen ohjelmassa oli mm. Tahkon hiihdon 
järjestely, laturetki Pajulahteen, kalaretki Pulkkilanharjulle, hiihtotekniikkakurssit opettajina 
Puusola ja Halmetoja sekä hiihto- ja kävelyretket sunnuntaisin, joten alkuun oli päästy.

JÄSENISTÖ: Yhdistys ei ryhtynyt mihinkään suuriin värväyspuuhiinn, vaan henkilöstö on 
pidetty sellaisena kuin on halukkaita 11maantunut - siis ei massaa, vaan laatua Jäsenmäärä 
onkin tasaisesti, mutta varmasti kivunnut ylöspäin, vuonna 1982  523 ja nyt vuoden 
päättyessä meitä on yli 800. Toiminnan painopiste on ollut talvitoiminnassa ja siihen 
1iittyvässä. Ryhmissä ja yksitäin ovat jäsenet kiertäneet kotoisia omia lenkkejään Tiirismaan 
maastossa ja lapinhullut tietysti lapissa.

Ensimmäisen 10-vuotiskauden jälkeen merkittäväksi toimintamuodoks1 tuli muiden 
liikuttaminen, päätehtävänä tässä on ollut Tiirismaan latu- ja polkuretkien järjestäminen. 
Muiden liikuttamisessa on pyritty myös noudattamaan Suomen Ladun vuosittaisia 
teemaohjelmia. Viime vuosina on yhteistyössä mm. Päijät-Hämeen Matkailun kanssa 
järjestetty Päijät-Hämeen pyörävaellus, jonka puuhahenki1öistä mainittakoon Veikko Laiho 
ja Kristiina Kujala.
Vuosien varrella jäsenistölle järjestetyt TAPAHTUMAT eivät ole oleellisesti muuttuneet. 
Retkikohteet ja -kumppanit ovat luonnollisesti aikojen kuluessa vaihdelleet. 
Lähihiihtoretkinä tehdyt Säyhteen retket yhdessä Kuusaan ladun kanssa ovat vaihtuneet mm. 
Ahma-hiihtoon Tampereen Taivaltajien mukana. 

TIIRISMAAN LATU
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Perinteisestä Ylläksen viikosta on yritetty pitää kiinni, alkuaikoina Lasse ja Hannu veivät 
porukkaa Tiurahoviin, nykyin on osoitteena Ylläskartano ja vetäjinä Tapsa ja Reiska. 
Kuutamohiihto on vieläkin mukana, tosin viime aikoina kuuttomana. Finlandiaa on useana 
vuonna hiihdetty ‘takaperin’ ja sitten seuraavana viikonloppuna huollettu Tapanilassa 
‘oikeita’ Finlandia-hiihtäjiä mm. Eeva-Liisan, Allin ja Lassen opastuksella.

Kesän tapahtumia ovat olleet Sepon yöretki sekä pyöräretket pyörävaellukseen liittyen. 
Olemme myös osallistuneet omilla joukkueilla Suomi meloo-kanoottiviestiin sekä tehneet 
veneretkiä Kelventeelle. Parina kesänä on toteutettu saaristoretki Turun ulkosaaristoon 
Anna-Liisan opastuksella. Syksymmälä ovat vuorossa olleet ruskavaellus Lappiin 
Orimattilan Ladun kyydissä sekä omat viikonlopun ruskaretket Pääjärven kämpälle 
Valtimoon useaan kerran, Sotkamoon, Seitsemisen kansallispuistoon, Itä-Aureeseen ja 
pohjois-Valkealan erämaa-alueelle sekä isänpäiväretki.

Oma jäsenlehtemme KIISA ilmestyi ensimmäisen kerran 1.4.75. Aluksi lehteä tehtiin tarpeen
mukaan, välillä se ilmestyi 5 - 6 kertaa vuodessa, nykyinen ilmestymistiheys on neljä kertaa 
vuodessa. Ensimmäisen Kiisan päätoimittajana oli Eira Laiho. Lehden tekemiseen on 
osallistunut lukematon määrä kirjoitajia ja puheenjohtaja on toiminut vastaavana 
toimittajana, toimitussihteereinä ovat olleet Lasse ja Markku.

21 vuotta toimittuaan yhdistyksemme sai vihdoin oman MAJAN Korpikankareelta 1978. 
Maja saatiin vuokrattua Lahden kaupungilta ja vuosi 1978 vierähti talkootöissä entistä 
huvilaa kunnostettaessa. Maja toi mukanaan myös uutta puhtia yhdistyksemme toimintaan. 
Majan jämerinä isäntinä ovat toimineet Raimo Alanko ja Heikki Sipiläinen ja ehtoisina 
emäntinä Sirkka Alanko, Kerttu Kuha ja Leila Pulkkanen. Tämä latumaja ja sen sauna olivat 
vilkkaassa käytössä niin arjen tunnelmissa kuin juhlahetkinäkin, joista mainittakoon 
vuosittaiset kevät- ja syysjuhlat sekä Hämeen Latualueen alueleiripäivät keväällä -80 sekä 
talvileiripäivät tammikuussa -83.

MUTTA, Lahden kaupunki kaavoitti Korpikankareen asutukselle ja niin oli edessä muutto. 
Tosin ei kovin kauaksi, mutta kuitenkin ‘korpimajamme’ oli jätettävä ja siirryttyvä veden 
ääreen ‘rantamajalmme’. Saimme kaupungilta käytöömme RAUTAKANKAREEN 
HIIHTOMAJAN, jossa pidimme juhlalliset avajaiset 2.6.84. Erinäisten ‘kiemuroiden’ takia 
emme kuitenkaan saaneet majaa käyttöömme kesällä -84, vaan muuttotalkoot pidimme 
2.10.84. Majan isäntänä on alusta lähtien ollut Ossi Tiihonen ja emäntänä on toiminut Sirkka 
Alanko. Toiminta alkoi vireänä, sillä heti tammikuussa -85 oli uudella majallamme Hämeen 
Latualueen talvileiripäivät.
Uudella kuten myös vanhalla majalla on järjestetty erilaisia TEEMAILTOJA mm. 
suunnistusta, ensiapua, sienituntemusta ja pyöränhuoltoa on käsitelty. Näitä iltoja ovat 
vetäneet mm. Sinikka Kukkonen, Marjut ja Irma, Eeva-Liisa Huhta ja Reiska.

DIA-iltoja on myös pidetty. Olemme saaneet ihailla sekä Lapin talvi- että ruskamaisemia 
kuin myös lähimaastoissa kuvattuja tapahtumia. Kuviaan ovat esitelleet mm. Seppo Niemi, 
Raimo Mero, Reijo Päivinen ja Reino Koho.

TIIRISMAAN LATU
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Rautakankareelle muuton kylkiäisinä saimme hoitaaksemme myös kahvilanpidon, kun 
LHS:n veteraanit ja Kaleva luopuivat sen pitämisestä. Helmikuun alusta -86 olemme 
hiihtokausina pitäneet majaa avoinna ja myyneet kahvia ja mehua, jonka myynnistä olimme 
jo hankkineet kokemusta Keskikankaantien laavulla.

Aikanaan Veikko Kauton ideana syntynyt latu- ja polkuretkien HUOLTOLAAVU on 
vuosien saatossa kokenut monta muodonmuutosta havulaavusta lainapeiteeen kautta lauta-
rakenteiseen ‘koppiin’. Juhani Apposen ja Kari Arvilan ideoima telttalaavu otettiin käyttöön 
Tiirismaan Ladun 25-vuotisjuhlahiihdon kunniaksi -82, mutta marraskuussa -83 pojat 
rakensivat Kari Arvilan johdolla ‘ei-purettavan’ laavun. Laavu on toiminnassa hiihtokaudella
lauantaisin ja sunnuntaisin ja hiihtäjiltä tulee jatkuvasti kiitosta sen auki pitämisestä.

Pienempiäkään hiihtäjiä ei ole unohdettu. LASTEN HIIHTOKOULUJA on järjestetty 
Lahdessa eri paikoissa erityisesti kaupungin päiväkodeissa. Hiihtomaistereita on ilmestynyt 
kovasti muun kaupungin väen joukkoon. Muumeina ovat toimineet Irma ja Ansu apunaan 
päiväkotien henkilökunta.

‘Suuremmat’ hiihtäjät ovat osallistuneet paitsi Finlandiahiihtoon myös muihin 
kuntotapahtumiin. Näistä mainittakoon Kalevan kierros, jossa meillä on oma joukkue maata 
kiertämässä nimellä Tiirismaan Latu, Kalevan kiertäjät, Hollola. Tuloksiakin on tullut, kun 
on aivan kärkipäähän ylletty.

Vuonna 1981 osallistuimme Lahden Messuille, Irma oli laatinut luonnonläheisen 
messuosaston ja saimme yleisöäänestyksessä toisen sijan kunniakirjoineen. Toimintaamme 
teimme tunnetuksi myös Lahden Messuilla 1985 Omasta koulutuksestamme voinee mainita 
usempana vuonna järjestetyt RETKENOHJAAJAKURSSIT talvi- ja kesäjaksoina Raimon ja
Jussin opastuksella. Nämä kurssit ovat poikineet ohjaajia mm. Lapin hiihtoviikoillemme. 
Kurssilaiset järjestivät myös erään Tiirismaan polkuretken yhteyteen polunkulkijan kurssin, 
jossa havainnollisesti esiteltiin retkeilyä sekä varusteita.

Erämelonnan SM-kilpailujen järjestäjinä olimme vuonna -84. Kilpailupaikkana oli 
Latukartano lähivesineen. Kilpailunjohtajana toimi Irma ja ratamestarina suunnistajamme 
Sinikka Kukkonen. Toimitsijoita oli mukana myös Kouvolan Ladusta.

LENTOPALLOILU on vuodesfa -70 lähtien ollut yhä suositumpi. Kesäisin palloteltiin 
vanhalla Latumajalla ja talvikaudella metsäkankaan koululla. Rautakankareelle emme vielä 
ole kenttää saaneet. Myös kortteli1iigaan on osallistuttu huomattavalla menestyksellä. 
JUMPPA-innostus on kovasti lisääntynyt ja talvikaudella jumpataankin Anttilanmäen 
koululla tosi tehokkaasti.

Uutena lajina valikoimaamme tulee ilmeisesti kuulumaan KYYKKÄ. Tämän harrastuksen 
löysimme toisilta LEIRIPÄIVILTÄMME Hollolan Hälvälässä vuonna -87, ensimmäiset 
leiripäivämmehän on pidetty jo vuonna 1966 Herrasmannin ulkoilualueella. Vuoden -66 
leiripäivien hikisimmän urakan hoitivat Kari Launis, Lei1a Nisula ja Seppo Laakso. 

TIIRISMAAN LATU
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Hälvälässä taasen sade huuhteli Juhani Apposen johdolla työskennellyttä 
leiripäivätoimikuntaa ja monia muita talkoolaisia. 

Muuten ole mme osallistuneet valtakunnallisille leiripäiville sankoin joukoin vuodesta -60 
lähtien ja tuomisiakin on tullut milloin suunnistuksesta, milloin lentopallosta, jotta..

Hämeen Latualueen toiminnassa olemme myös aktiivisesti olleet mukana. Orimattilassa 
olemme seuranneet tervanpolttoa ja käyneet lauluilloissa. 

Latualueen pikku-jouluissa loppiaisena olemme olleet mukana samoin kuin kevät- ja 
syyskokouksissa aikaisemmin mainittujen toimintojen lisäksi.

Omat PIKKUJOULUMME olemme viettäneet ‘vieraalla maalla’ alkaen Kellokivestä ja 
päätyen Messilän kautta Hennalaan, mutta vuonna -86 pidimme pikkujoulun Rautakankareen
majalla ja väkeä oli tuvan täydeltä. Tänä vuonna katsomme taas, kuinka maja venyy.

Paljon on työtä ja toimintaa mahtunut yhdistyksemme 30-vuotistaipaleelle. Veikko Kautto 
Mainitsee 10-vuotishistoriikissaan: Lahti on hiihtokaupunki, jossa hiihdolla on vankat 
perinteet. LHS on toiminut erittäin aktiivisesti kilpaurheilun saralla. Meidän toimintmme on 
suuntautunut kuntourheiluun. Toiminnassa on ollut kohokohtia, mutta myös hiljaiseloa. Irja 
Kuivalainen toimintakertomuksessaan 1963 on kirjoittanut: Kirous - kiire on nitistänyt meiltä
monta hyvää ideaa. Puolet jäsenistä on uinunut kuin karhu pesässään talviuntaan, mutta 
onneksi herännyt kevällä tunturihangille, jossa heidät varmemmin kuin kokouksissa tapaa’. 
Tuo sanonta kuvaa erästä vaihetta - mutta virkeyttä on ja nyt taas näyttää innostus kasvaneen.

Olin jokin aika sitten kuunteluoppilaana muutaman ‘vanhan parran’ muistelu-illassa. Omalta 
kohdaltaan he nimesivät vuoden 1978 parhaaksi latuvuodeksi, kaukaa ei ilmeisesti tarvinne 
syitä tähän etsiä. Sinä vuonna yhdistyksemme sai ensi kertaa oman tukikohdan ja talkoo-
henkistä väkeä riitti sitä kunnostamaan ja muutenkin osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. 
Ikuista aaltoliikettähän tämä toiminta on ja tulee olemaan, katsotaan, mitä vuosi l988 tuo 
tullessaan. meillähän on pieni ‘pesämuna’ ja hirsikehikkokin purettuna, TONTTIA 
KAIPAAMME, jotta kohta pääsisimme rakentamaan.

Sitä ennen rakennamme kuitenkin omaa fyysistä ja psyykkistä kuntoamme luonnossa 
liikkuen ja Puusolan pykälän muistaen liikummepa sitten yksin, yhdessä tai ystävän kanssa 
eli kuten Tahko Pihkala sanoo: “Hyvä kunto on kuin vierellä pyöräilevä ystävä, ellet pidä 
varaasi, se karkaa”.

30-vuotistaivaltunnelmia kasaili
“Kuudenneksen yhdistyksemme vuosista mukana taivaltanut AMN”

Takakannen kuvat:
Ylempi kuva: Lahden messuilla esiteltiin Suomen Ladun ja Tiirismaan Ladun toimintaa 1981
Alempi kuva: Osallistumme suurena talkoojoukkona Lahden MM-kisoissa 1989

Seuraavan sivun kuva: Leiripäivävaelluksen kilpailijat valmistautuvat lähtöön
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  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 elokuussa 2017

Aineistot syksyn lehteen jätettävä 30.7.2017 mennessä toimitussihteerille.

email: kiisa.tiirismaa@gmail.com

      

Yhdistyksemme 60-vuotisjuhlaa vietetään ravintola-Voitossa 
Urheilukeskuksessa  la 11. marraskuuta 2017.

Merkkaa päivä kalenteriisi! Seuraavassa lehdessämme 

tarkempia tietoja tapahtumasta
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