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Johtokunta 2018

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
Mikko Hirn           email:mikko.hirn(at)gmail.com 0400 - 151 776
Timo Riikonen         email:timo.riikonen1(at)gmail.com 0400 - 498 618
Anni Viljanen          email:anni.viljanen(at)outlook.com      040 - 554 1561 

varajäsenet: Helena Kämäräinen email:helena.kamarainen(at)pp3.inet.fi 0400 - 325 290
                      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 2017 lopussa 1350  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 kaikki !

Vappukin tuli talven jälkeen ja kukin meistä vietti
vappuaaton iltaa omalla tavallaan. 
Meille latulaisille jotka olimme Kiilopäällä Suomen
Ladun vuosikokouksessa, se tarkoitti samalla vähän
isompia juhlia koska SUOMEN LATU täytti 80 vuotta
ja sitä juhlistettiin juhlaillallisen muodossa. Olimme
Tiirismaan latulaisten kanssa auttamassa Suomen latua
uudelle vuosikymmenelle !  Juhlat olivat tietysti hienot
latulaiseen tapaan.
Juhlan jälkeen koittaa taas tavallinen, toiminnallinen
arki.  Itse olen heti keskiviikosta alkaen rakentamassa Jukolan 2018 viestiä jossa monen 
moista puuhaa riittää pitkäksi aikaa. Tietysti toivon mahdollisimman monta jäsentä mukaan  
Maailman suurimman suunnistustapahtuman rakennusurakkaan !
Seuran kesäaktiviteetit alkavat taas. Tapahtumia on myös alueen ja syöpäyhdistyksen kanssa 
yhteistyössä joten tulkaa rohkeasti mukaan.
Talven aikana meillä oli pari uutta ryhmää toiminnassa; Kunnossa kaiken ikää (KKi) sekä 
Metsurin pilates. Ryhmien kokoontumista jatketaan syksyllä jos osanottajia löytyy .
Kesä on myös lomailun ja rentoutumisen aikaa. Pitäkää ainakin viisi (5) päivää jolloin ette 
tee mitään !!!!!

Lämmintä kevättä ja Helteistä kesää !        Hannu

(kuva: Lissu R – myös kansikuva)

Unelmien perheliikuntapäivä Hollola

Tapahtumapaikka: Heinsuon liikuntakeskus Aika: 10.05.2018 klo 10:00 – 12:00

Heinsuon kentällä tutustutaan lautapeleihin ja liikutaan yhdessä koko perheen voimin
leikkien 

nsuon kentällä tutustutaan lautapeleihin ja liikutaan yhdessä koko perheen voimin leikkien.
rismaan Latu ry

Siskoliisa Keskiväli p. 050 3384391, titi.keskivali(at)elisanet.fi 

TIIRISMAAN LATU



4                                 KIISA 2/2018

Tulevia tapahtumia:

Toukokuu

maastopyöräilylenkit torstaisin klo 18 Heinsuolta
polkujuoksun yhteislenkit maanantaisin klo 18, lähtöpaikat kotisivulla ja facebookissa

10.5.18 Unelmien liikuntapäivä (Suomen Ladun organisoima perhetapahtuma) - sivu 3
   Huom! Seuraa Facebook ilmoittelua

12.5.18 Kevättalkoot Myllykiepissä – sivu 5
17.5.18 Linturetki ja nuotioilta Myllykiepissä – sivu 6
19.5.18 Suomen Ladun polkujuoksukiertue Lahden Urheilukeskuksessa – sivu 8
24.5.18 Maastopyöräilyilta aloittelijoille Pikku-Tiilijärvellä

  Huom! Seuraa Facebook ilmoittelua
30.5.18 Uusien jäsenten ilta Rautakankareen majalla – sivu 9

vko 37 Ruskavaellus Korvatunturille - sivu 10

Lisäksi lapsille ja perheille Pop up –tapahtumia, joista ilmoitetaan Tiirismaan ladun 
kotisivulla ja facebookissa

Myös 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

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

Jäsenmaksut 2018: Henkilöjäsen 24 €, perhejäsen 35 €, rinnakkaisjäsen, 
nuorisojäsen ja toisen yhdistyksen jäsen 12 €. 

Yhteisöhenkilö-jäsenmaksu on edelleen Suomen Ladun kaikille alayhdistyksille 
määrittämä 26 €. 

TIIRISMAAN LATU
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Kevättalkoot Myllykiepin majalla

Myllykieppi:   12.5.18 Aloitellen aamulla klo 9.00
Piha-alueen kunnostusta. Mahdollisesti puun kaatoa ja niiden pilkkomista. Sisätilatkin 
vaatinevat siivousta.

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

Myllykiepin maja on n. 30 km:n päässä Lahdesta Laitialassa. 
Siellä voit nauttia luonnon rauhasta! 
Myllykieppi sijaitsee Hollolan Laitialassa, Sairakkalasta 11km Viitailan suuntaan.

Kivipurontie 43, 16790 Manskivi

Myllykiepin varauksista huolehtii  Hannu Backman p. 044-332 0232.
Myllykiepin saunamaksu: Perushinta 30 €/vrk (2 henkilöä) 
Lisähenkilöt aikuiset 10 €/vrk.  lapset 5 €/vrk 
Yritykset ja yhteisöt 120,-

TIIRISMAAN LATU



6                                 KIISA 2/2018

Keväinen linturetki ja nuotioilta Myllykiepissä ja lintutornilla
torstaina 17.5. klo 17:30-20

Katsellaan ja kuunnellaan kevättä, ulkoillaan leppoisasti, opitaan linnuista ja 
lintuharrastamisesta sekä paistellaan makkaraa.

Kokoonnumme Myllykieppiin (Kivipurontie 50, 16790 Hollola) klo 17:30 lähtien. 
Kävelemme lintuja katsellen metsän ja peltojen poikki kohti Vesijärven rannalla 
sijaitsevaa Lahdenpohjan lintutornia. Päijät-Hämeen Lintutieteellisen yhdistyksen 
lintuopas kertoo meille eri elinympäristöjen linnuista ja opastaa niiden 
tunnistamisessa.

Lintujenkatselulavalta palaamme toista reittiä Myllykieppiin. Kävelymatkaa tulee 
yhteensä vajaat 4 km. Sen jälkeen tulistelemme majan pihalaavulla, missä lintuopas 
vielä kertoilee lintuharrastamisesta ja voimme tarkkailla myös majan pihalintuja.
Tervetuloa mukaan kaikki luonnosta kiinnostuneet! Tapahtuma sopii myös perheille: 
kävely on pääosin pikkutietä ja halutessaan osan kävelymatkasta voi siirtyä autollakin.
Uudet jäsenet ja kaikki muutkin, tervetuloa samalla tutustumaan Myllykiepin 
majaamme! Jäsenet voivat vuokrata mökkiä edullisesti myös omaan käyttöön. 
Halutesssasi voit tulla osallistumaan myös pelkkään nuotioiltaan.

 

Merilintujen bongausta. ( kuva, Merja J )

TIIRISMAAN LATU

https://maps.google.com/?q=Kivipurontie+50,+16790+Hollola&entry=gmail&source=g


                                   KIISA 2/2018                             7

Kaikille avoimet MAASTOPYÖRÄILYN KESKIVIIKKOLENKIT

jatkuvat myös kevätkaudella
Lähtö keskiviikkoisin Hollolan Heinsuolta klo 18, ellei toisin ilmoiteta (varmista aina 
facebookistamme). Ajellaan Hollolan seudun lähipolkuja. Jos lunta on paljon, 
suosituksena on läskipyörä. Vähällä lumella ja tamppautuneilla poluilla pärjää myös 
tavallisella maastopyörällä. Iltalenkeillä tarvitaan aina kunnon valaisin. 

Rohkeasti mukaan - yhdessä on hauskemppaa!
Lisätietoja facebookissamme ja mtb-ohjaaja:
tom.karppinen@gmail.com (0400-616566).

Pidempiä MAASTOPYÖRÄRETKIÄ eli makkaralenkkejä muihin
kohteisiin

järjestetään  satunnaisesti kysynnän ja kelien mukaan. Nämä retket ajetaan viikonloppuisin.

Makkaralenkeistä ilmoitellaan facebookissa ja keskiviikkolenkeillä. Voit myös ehdottaa 
omaa kohdetta ja ajankohtaa.
Lisätietoja mtb-ohjaaja  tiina.riikonen@iki.fi (050-560 1770).

TIIRISMAAN LATU

mailto:tiina.riikonen@iki.fi
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  Polkujuoksua talven ja kevään aikana

Polkujuoksuja järjestetään kevään aikana lumi- ja polkutilanteen mukaan n. joka toinen
viikko, yleensä maantaisin. 
Huom! 19.5. Suomen Ladun Polkujuoksukiertue Hollolan Heinsuolla.

ALUSTAVA POLKUJUOKSUKALENTERI KEVÄT-KESÄKAUSI 2018
Seuraa Tiirismaan Ladun facebook-sivuja, johon tulee muutokset, peruutukset yms.
Lisätietoa lajista: https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lajit/polkujuoksu.html

Päivä              Paikka, voi muuttua           aika

ma 23.4. Pikku-Tiilijärvi 18 - 19.30
ma 7.5.  Tapanila, hiihtomaja 18 - 19.30
ma 14.5. Renkomäen koulu 18 - 19.30
la 19.5. Heinsuo, Hollola 

Suomen Ladun Polkujuoksu tutuksi kiertue 11 - 14
ma 28.5.        Messilä, parkkipaikka, sauvat mukaan 18 - 19.30
ma 4.6.        Urheilukeskus, Lahti 18 - 19.30
ma 11.6.        Pikku-Vesijärvi 18 - 19.30
ma 25.6.        Lapakisto 18 - 19.30
ma 2.7.        Hiekkanummi 18 - 19.30
ma 9.7.        Heinsuo, Hollola 18 - 19.30
ma 16.7.        Tapanila, hiihtomaja 18 - 19.30
ma 23.7.        Messilä, parkkipaikka 18 - 19.30

ma 30.7.        Lahti, u-keskus, Lehmusreitti 18 - 19.30
ma 6.8.        Pesäkallio, tanssilava 18 - 19.30
ma 13.8.        Urheilukeskus, Lahti 18 - 19.30
ma 20.8.        Heinsuo, Hollola 18 - 19.30

Lisätietoja: Iiris Sipi, email:iiris.sipi(ät)gmail.com,  044 - 984 4743 
tai Helena Kämäräinen, email:helena.kamarainen(ät)pp3.inet.fi,  0400 - 325 290 

TIIRISMAAN LATU
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TIIRISMAAN LATULAISTEN JÄSENILTA 30.5.2018

RAUTAKANKAREEN MAJALLA, os. Rautakankareenkatu 33, 15950 Lahti   

Meitä Tiirismaan latulaisia on 1330. Viime vuoden aikana jäsen-määrämme lisääntyi 130 
jäsenellä. Tämän innoittamina me ”vanhat” järjestämme varsinkin teille 130 untuvikolle,  ja 
tietenkin kutsu koskee kaikkia muitakin, uusia ja vanhoja, tutustumisillan keskiviikkona 
30.5.18 klo 17 – 20 välillä. Tule viettämään leppoisa ilta seurustellen ja liikkuen ja tutustu 
samalla yhdistyksen  monipuoliseen toimintaan. Myös uuden yhteistyökumppanimme 
Lahden Sydänyhdistyksen henkilöitä on kertomassa toiminnastaan.  

Kokeiltavana on seuraavia lajeja:
Tiina, Tom ja Mikko esittelevät maasto- ja fatbikepyöriä ja lajia   
Anni opastaa geokätköilyn salaiseen maailmaan 
Iiris ja Helena esittelevät polkujuoksua ja vievät lenkille  
Titi vie lapsia Metsämörrien seikkailuihin lähimetsään, siis lapset mukaan
Frisbeegolfia 
Hannut (2), Terhi, Timo, Tom, Mikko ja Päivi paistavat teille lettuja ja tarjoilevat kahvia ja
mehua sekä kertovat muista yhdistyksen aktiviteeteista.

Tervetuloa tutustumaan majaamme, ihmisiin ja toimintaamme sekä nauttimaan keväisestä 
illasta Vesijärven rannalla.

Tiirismaan Latu, hallitus

 Yhteistyö Sydänyhdistyksen kanssa:
 

Suomen Latu ja Sydänliitto aloittivat v. 2018 alusta yhteistyön otsikolla ”Polulle 
sydämellä”, jossa toimitaan niin valtakunnallisesti järjestötasolla kuin paikallisesti 
yhdistystasolla. 

Tiirismaan Ladun yhteyshenkilöksi nimettiin Hannu Tuunanen. Hän on yhteyksissä 
paikallisiin sydänyhdistyksiin Lahden ja Hollolan alueella. Tarkoitus on suunnitella ja 
toteuttaa yhteisiä tapahtumia alueella. Suomen Ladulla on valmiita toimintamalleja ja 
ideoita yhteistyön sisällöksi, joita voi sieltä kysellä.

TIIRISMAAN LATU
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 RUSKAVIIKOLLA KORVATUNTURILLE JA PYHÄTUNTURILLE

Syksyn 2018 ruskamatka tehdään perinteiseen aikaan viikolla 37. Lähdemme pe-iltana 7.9. ja
palaamme takaisin etelään la 15.9.2018.

Vaeltajilla on valittavana kaksi
vaihtoehtoa.  Itäkaira ja Korvatunturin
seutu tarjoaa yksittäisten avotunturien
lisäksi korpia, jokia, autiotupia;
metsälappia. Pääset piipahtamaan myös
joulupukin kotikonnuilla.
Korvatunturille tarvittava lupa haetaan
kaikille sinne haluaville etukäteen.
Toisena vaihtoehtona on jäädä
vaeltamaan Pyhätunturille. Pyhä-
Luoston kansallispuiston alueella riittää
paljon nähtävää, merkittyjä reittejä,
laavuja, päivä- ja varaustupia.

Päiväretkeilijöille on varattu majoitustilaa  Pyhän Astelista 2-7 hlö:n mökeistä, sisältäen 
liinavaatteet, majoituksen, saunan päivittäin  ja puolihoidon. Vapaita paikkoja kannattaa 
kysyä nopeasti. Pyhän Astelissa mahdollisuus polkupyörien ja soutuveneiden vuokraukseen. 
Myös Kemihaaran Lomasta saatavilla rajoitetusti majoitusta, mikäli haluaa päiväretkeillä 
erämaisissa maisemissa. Varaa hyvissä ajoin. 

Molemmissa kohteissa kustannus noin 50€/vrk.  Majoituksen voi hankkia myös 
omatoimisesti.

Kemihaarasta siirrytään viikon lopulla perjantaina Pyhätunturille, jossa majoitutaan 
viimeinen yö ennen kotimatkaa. Nopeimmat ilmoittautujat mahtuvat Pyhän Asteliin, lopuille 
varataan majoitus toisaalta.

 Kuljetuksen hinta noudattelee vanhaa linjaa; lähtijöiden määrästä riippuen max 160€/ hlö.

Bussin reitti: Hollola- Lahti- Jämsä- Jyväskylä- Kuopio- Kajaani- Kuusamo- Kemijärvi- 
Pyhätunturi- Kemihaara. Kyytiin pääsee myös matkan varrelta.

Lähtö 7.9.2018 Hollolan uimahallilta klo 20:00
Lahden matkakeskuksesta klo 20:30
Jyväskylän matkakeskuksesta noin klo 22:45

Ilmoittautumiset pyydetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ilmoittautuneet saavat 
maksutiedot kesällä. Ennen matkaa pidetään suunnittelupalaveri Messilässä myöhemmin 
ilmoitettavana aikana.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: terhi.k.koivisto(at)gmail.com, 0400-939 690

TIIRISMAAN LATU
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Loijan Antin karhutarina

Joo, Antti oli muutamana syksyni ollut Pallaksen rinteellä poroja kokoamassa. Tohtori 
Fahritiuksen kanssa olivat kulkeneet yhdessä polkua pitkin Kutunivaan päin. Fabritius oli 
ollut linnustelemassa ja eronnut Antista, joka oli kääntynyt metsään ja tullut Pallaksen 
nokkaan puurajalle. Muutaman tievan, kummun, takaa oli Antti kuullut röhkimistä ja 
ajatellut, että siellä oli hirviä.

- Mie päätin net säikhäyttää, on mukavaa katsoa, kun net juoksevat tunturissa.
Niin oli Antti hyökännyt tievan päälle ja karjaissut. Siellä olikin ollut neljä täysikasvuista 
karhua mustikoita syömässä. Kun karhut olivat nähneet Antin, ne olivat heti lähteneet kohti. 
Antti hädässään oli pyöritellyt suopunkiaan, estääkseen sillä karhujen päälletulon, mutta se 
oli irronnut kädestä, ja kun Antti oli sitten alkanut huitoa laukullaan, sekin oli irtaantunut 
pelästyneen miehen otteesta. Antti oli jäänyt seisomaan aivan aukealle paikalle, ja karhut 
olivat hänet piirittäneet joka puolelta. Muuan karhu oli nuuhkinut laukkua, mutta isoin 
karhuista oli ottanut mättään ja julmasti karjaisten paiskannut sen maahan Antin jalkojen 
juureen. Sitten se oli noussut kahdelle jalalle aivan Antin edessä.
- Sen silmät olit kirkhat kun tina.

Antti oli vanhoilta miehiltä kuullut, että jos on aivan liikkumatta, karhu ei tee mitään. Ja niin 
oli Antti ollut hiiren hiljaa, vaikka karhut olivat joka puolelta nuuhkineet häntä. Antti oli ollut
varma, että kuolema tästä tulee, kunnes yksi karhuista oli alkanut laiskasti kulkea poispäin. - 
Mieli tuli heti paremmaksi. Pian olivat toisetkin lähteneet pois. Antti oli ottanut laukun ja 
suopungin ja juossut henkensä edestä.
- Koko ajan tuntui, että karhut olit kintereillä. Vasta Järvenpalovaarassa oli miesparka 
uskaltanut katsoa taakseen.

Niin oli Antti tullut kotiin ja pannut maata. Kahteen päiviin hän ei ollut voinut liikkua eikä 
puhua sanaakaan.
- Pää oli niin kipiä, että joka hetki tuntui, että se justhin halkiaa.
Se oli Loijan Antin karhutarina.

 

    

TIIRISMAAN LATU
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Kuksa on perinteinen lappilainen juoma-astia jokapäiväiseen käyttöön.
Vanhan uskomuksen mukaan uusi kuksa pitää ”kastaa” viinalla. 

Pellolainen Pahantekijä Lasse Harju kumoaa tämän väitteen. 
- Olen nähnyt liian monta käyttöohjetta, jossa neuvotaan vihkimään kuksa kaatamalla se
täyteen alkoholia. Siinä saa onnellinen kuksanomistaja ihmetellä revontulien loisteessa

haljennutta kuksaansa. Sillä viina on uuden kuksan pahin vihollinen, se tulee kyljistä läpi
muutamassa minuutissa. 

Pahantekijän käyttöohje kuksalle 

- Kaada kuksa täyteen kahvikuumaa vettä. Anna veden seisoa kuksassa 2 minuuttia.
- Kaada vesi pois ja anna kuksan kuivua vähintään 2 tuntia.
- Keitä vahvat suodatinkahvit. Ota märkiä ja lämpimiä kahvinpuruja noin 
  1 ruokalusikallinen ja hankaa niitä lujasti kupin pohjaa ja sisäreunoja vasten kunnes 
  purut ovat kuivuneet (3-5 min). Näin saat kuksaan vettähylkivän rasvakalvon, jonka 
  ansiosta kuksa ei kastu ja   
  kuivuessaan halkea. Samalla      
  kaikki ylimääräiset maut jäävät   
  rasvakalvon alle.
- Juo kuksasta kahvia joka päivä  
  vähintään kuukauden ajan 
  kunnon rasvapinttymän  
  syntymiseksi. Sen jälkeen kuksa 
  on valmis pitkillekin    
  eräreissuille.
- Kuksaa ei saa huuhtoa eikä pestä 
  koskaan. Sen hygieenisyys   
  perustuu juuri tähän, Harju tähdentää. 

   Hannan kuksa (oma valmiste)

TIIRISMAAN LATU
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Yöretki Tiirismaalle

Kesäinen perjantai-ilta ja kesäisen lämmin tuuli odottelivat yöretkelle lähtijöitä 
Salpakankaan uimahallilla.
Tiesinhän sen, ettei mikään yleisöryntäys keskellä heinäkuuta ole tulossa, mutta vain vain 
kaksi tosiretkeilijää odotti kellon lyövän kahdeksaa. Kolmas mukaanlähtijä suunnitteli vain 
kohtuullisen sauvalenkin heittämistä Pirunpesälle.
Ensimmäinen etappi olikin Pirunpesän laavu. Itse laavu oli säästynyt suuremmilta tuhotöiltä, 
vain jonkinverran töherryksiä katolla, lievästi seinissä ja runsaasti taulussa, jonka pitäisi 
kertoa  kansalle itsestään selviä ohjeita paikan siisteydestä.
Opastaulut matkan varrella olivat kaikki töherretty erilaisilla koukeroilla ja kuvioilla, jotka 
saattavat kertoa vain asiantuntija psykologeille piirtäjiensä ahdistuksesta ja paniikista 
synkässä metsässä ilman tietokonepelejä tai muovituoppia. Ei edes kännykkä satu soittamaan
suloista konemusiikkia, joten on toimittava ‘vaistojen varassa’. 
Katselimme Pirunpesän alhaalta ja ylhäältä. Kumpikaan seuralaiseni ei ollut kuuna päivänä 
käynyt nähtävyyttä ihailemassa. Myös tuleva Tiirismaan maasto oli heille uutta katseltavaa. 
Nousimme Pirunpesän takaa luontopolkua Tiirismaan päällä olevalle taukopaikalle ja 
odottelimme auringon hiljaista vajoamista Hollolan kirkonkylän suuntaan. Joimme kaikessa 
rauhassa kahvia ja totesimme, että ilveshän se siinä lähes vieressä seurasi puuhiamme. Oli se 
sen verran harvinainen luonnon nähtävyys, ettemme mekään sitä havainneet.
Laskeskelimme, että kun kävelemme hiljakseen maston aidanviertä Tiirismaan 
laskettelurinteelle, niin näemme auringon painuvan Tiirismaan horisontin taakse.
Hollolan kirkko ja kirkontorni  paljastuivat silmin nähtäviksi vasta kun aurinko meni 
punareunaisen pilven taakse aivan kirkon takana. Sitten se sukelsi Vesijärveen Kirkonselän ja
Särkänniemen taakse. 
Laskettelimme horman ja angervon reunustamia polkuja hylätyn näköisen 
talviurheilukeskuksen sivuttavalle purupolulle. Nousimme polkua kohti Hälvälän maastoja. 
Oikealla korkean aluskasvuston takaa kuului veden ääni. Tarkastimme, että Kiiskioja valutti 
vetensä oikeasta paikasta kohti Laasonpohjaa. Yö alkoi pimetä ja kuusikkoinen ojanvarsi oli 
hiljennyt kaikista muista paitsi puron ja kolmen kulkijan äänistä.
Yöilmasto tuntui paikoin lämpimältä ja ajoittain vastaan pöllähti kostempi ja viileä suon 
tuoksu. Rätäksuon reunamilla lenteli vain muutama lepakko. 
Toiveet siitä, että tiirismaalainen ukkokarhu olisi tullut näkyviin, oli torjuttu ennakkoon 
soitattelemalla pitkin matkaa karhutiukuja.
Ison Tiilijärven rantamilta olivat uimaritkin kotiutuneet yöpuulleen.
Ei edes seurueen naispuolinen kulkija innostunut yöuintiin, vaikka tunnetusti  latulaiset 
naiset uivat retkillä, kunhan kosteikko tulee vastaan, kelistä välittämättä. Vaikka yön 
lämpötila oli parikymmentä, niin lämmin suihku kotiluolassa kuulosti houkuttelevammalta.

Suurin näkemämme luontopeto tuli vastaan viimemetreillä loikkien Tiilijärven tien yli kohti 
Tiilirannan kerrostaloja. Luulisi jäniksellä olevan paremmat paikat viettää lomaa Tiirismaan 
pensastoissa kuin asvaltoidulla kadulla. Ehkä kaupunkilaistunut pupu ajatteli mielessään, 
että  löytäisipä  pyörätien reunamilta edes epäkuntoisen käytettyn kännykän.
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Juho Vihtori Nätti (31.8.1899 - 4.8.1964) alias Nätti- Jussi.

 Millainen mies hän lopulta oli, ja millaiset olivat hänen tarinansa? Se tiedetään, että hän oli 
lukuisten kertomusten aihe aikansa savottakulttuurissa. Kerrotaan kuitenkin, hän oli 
eläessään tavallinen, 
levoton jätkä, joka elätti itsensä sekalaisilla ruumiintöillä niitä erikseen valikoimatta. Toki 
Jussi ja hänen tarinansa tunnettiin jo hänen elinaikanaan. 
Hänen sanotaan olleen sanavalmis mies, ja kaskuja sekä tarinoita kyllä riittää. Ehkäpä ne 
ovat aikojen kuluessa muovautuneet liioitelluksi, eikä niitä tässä nyt ole syytä ruveta 
kertaamaan. Nätti- Jussi syntyi Keski- Suomen Karstulassa 31.8. 1890 ja kuoli vanhan 
miehen kuoleman 74- vuotiaana.
Rautiosaaren vanhainkodissa 4.8.1964. Se myös tiedetään, että hänen liikkuessaan toinen 
jalka kulki kantapää edellä; se oli syntymävika.
Tässä tuli nyt tarinaa Jussista, mutta niin on usein, että monet värikkäät, tavalliset ihmiset 
jäävät liian vähälle kertojilla.

Lapin jätkillä oli yhtenä talvena savotalla tosi tiukkaa ruoan kanssa. Kevään korvalla Nätti-
Jussi pyysikin kokilta, että tämä keittäisi ainaisen lihasopan sijasta vaihteeksi lohisopan. 
Kokki ärähti vastaan, että mitenkäs hän sen keittäisi kun lohta ei ole lohta. Mihin Nätti sanoi,
ettei se voi olla sinulle vaikeaa, osaathan sinä tehdä lihakeitonkin ilman lihaa.

Uittoporukalla alkoi olla eväs lopussa. Yksi jätkistä pantiin leivän hakuun. Vuorokausia 
hartaasti odotettu eväänhakija tuli vihdoin takaisin. Hän laski kaivatun reppunsa jätkäsakin 
eteen, reppu oli täynnä viinaa. Pulloja oli liki seitsemänkymmentä, mutta vain yksi 
näkkileipäpaketti ("Nätti-Jussi" -pussi ). Silloin Nätti ihmetteli: ”Kenen sinä luulet 
tarvitsevan noin ison määrän leipää?”
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