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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.koivisto(ät)proagria.fi      0400 - 939 690 
 Aila Virtanen      email:ailavirtanen(ät)suomi24.fi      040 - 759 4475 
 Timo Riikonen    email:timo.riikonen1(ät)luukku.com 0400 - 498 618 
 Tanja Perkkiö    tanja.perkkio(ät)gmail.com   040 -  830 7193 
 
varajäsenet: Hannu Tuunanen    hannu.tuunanen(ät)phnet.fi  044 - 270 0462    
    Päivi Laattala         044 - 270 0173 
 
rah.hoitaja : Helena Kämäräinen email:helena.kamarainen(ät)pp3.inet.fi  0400 - 325 290 
tarv.hank: Tiina Riikonen       email:tiina.riikonen(ät)iki.fi   050 - 560 1770 
 
Kiisa:  Reino Koho      email:reino.koho(ät)pp.phnet.fi 
jäsenasiat: Erämiehentie 8     15870  Hollola     0400 - 155 238 
   

 

Jäsenasiaa 
 

Mahdollisiin kysymyksiisi Suomen Ladussa vastaa Ulla Kosonen p.044-722 6301 
tai sähköpostilla jasensihteeri@suomenlatu.fi 
 

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

 

Katso lisätietoja Latu ja Polku lehdestä 
 
 

Tiirismaan Ladussa oli vuoden 2013 lopussa 1043 maksanutta jäsentä. 
 

Jäsenyyteen liittyvissä asioissa ota  yhteyttä 
Reino Kohoon puh. 0400 - 155 238 

 

Voit myös lähettää sähköpostin Suomen Latuun osoitteella jasenpalvelu@suomenlatu.fi   
tai  Tiirismaan Ladun oma sähköposti välittää viesti perille, joskin mutkan kautta siis: 

tiirismaan.latu@pp.phnet.fi 
 

Tiirismaan Ladun omat internetsivut  löydät osoitteesta: www.tiirismaanlatu.fi 
Suomen Ladun osoite on:  www.suomenlatu.fi. 
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Nyt kun kesä mennyt on….. 
 

 
Touhua piisaa juuri nyt yllin kyllin ! 
Toiminnat ovat kiireisimmillään koska 
Erämelonnan SM-kisat järjestetään 
tänä viikonloppuna kun tätä 
kirjoittelen. Järjestelyt on saatu 
hoidettua aika hyvin mutta aikaa ja 
hermoja se on kysynyt.  

Rastihenkilökuntaa on saatu hyvin Kasaan molemmista seuroista sekä meiltä että 
Vesisamoilijoilta sekä myöskin yhteistyökumppaneiltamme. Ratkaiseva viikonloppu odottaa 
sekä meitä että kilpailijoita ! Viikonlopun jälkeen olemme kokeneempia ja toivottavasti myös 
viisaampia (toivossa on vielä hyvä elää). 

Tämän tapahtuman jälkeen onkin aika keskittyä seuramme omaan toimintaan. Toimintaan tulisi 
saada uutta vetoa ja terävyyttä jotta saisimme mukaan toimintaan myös jäsenistömme nuoria 
aikuisia. Onko ratkaisu vireämpään toimintaan uusissa lajeissa tai koulutuksessa ? Suomen latu 
tarjoaa runsaasti koulutusta eri lajien vetäjille ja seuramme myös tukee taloudellisesti 
osallistujia maksamalla osan kuluista. Toivomme mahdollisimman paljon innokkaita jäseniä 
uutta oppimaan ! Uusista lajeista esimerkiksi Geo -kätkeily ja Frisbeegolf ovat nosteessa. 
Näihin meidän pitäisi löytää useampia vetäjiä jottei yhdelle henkilölle tule liikaa hommia , vaan 
kaikki saisivat nauttia myös omasta harrastamisestaan. Näin voisimme saada seuraan uutta 
toimintaa. 

Tulevan syksyn ja talven tapahtumiin sekä Tiiristuvan mehumyyntiin tarvitaan talkoolaisia 
kuten muinakin vuosina, mukaan vaan reippaasti ! 

Toiminnanhan ei tarvitsisi olla koko kautta sitovaa vaan osallistuminen voisi olla vaikka 
kertaluonteinen ja osanottajat voisi koota esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Myös vanhat 
tavat toimivat edelleen; riittää että soittaa ja sanoo että on valmis tulemaan tapahtumaan tai 
talkoisiin. 

Ennen seuraavan Kiisan ilmestymistä yhdistyksellämme on syyskokous jossa valitaan 
henkilöstöä mielenkiintoisiin ja haastaviin tehtäviin. Tule mukaan vaikuttamaan asioihin !!! 

 

Hannu  

 
 
 

 kuva: Hanna Keränen (myös kannessa)
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Tulevia tapahtumia: 

 
 KIISAN painoon mennessä ei kaikkien tapahtumien päivämääriä ollut tiedossa, 
joten seuraa yhdistyksen kotisivuja: tiirismaanlatu.fi, sähköpostirinkiä ja 
facebookia. Niistä löytyy kunkin tapahtuman lähestyessä tarkempaa tietoa!!  

 

ke 27.8. alkaa jumppa Kannaksen koululla klo 17 - 18 
 
syyskuu 

� 5. – 13.9.  Ruskaretki Itä-Inariin 
� su 28.9. Syysretki Poronpolulle 

 
lokakuu 

� to 16.10. Syyskokous Rautakankareella klo 18.30 
 

 
Ilmottaudu Tiirismaan ladun sähköpostirinkiin  
merja.jarvinen@dnainternet.net. Saat henkilökohtaisesti tietoa 
tapahtumistamme eikä tarvitse muistella eikä etsiä muualta. 
 

 
  Jäsenet voivat myös itse ilmoittaa Facebookissa omista ex-tempore 

–retkistään, jos haluaa retkiseuraa! 
 

Myllykieppi:   varaukset Timo J Järvinen puh. 050-371 0589 
        Jäsenet   30 €/vrk. (2 henk.) 
                   10 €/ vrk. (lisähenk. aikuiset) 
                     5 €/ vrk. (lisähenk. lapset) 
 
 Yritykset ja yhteisöt  120 €/vrk 

 

Rautakankare (vain kesäisin) 
 Jäsenryhmät    100€/vrk 
 Yritykset ja yhteisöt  sopimuksen mukaan 
 



 

                                   KIISA 3/2014                              5 

TIIRISMAAN LATU 

 
Jumppaamaan, jumppaamaan… 

 

 
 

Nyt kun sitä on helteitä pidelty, syöty grillimakkaraa, laiskoteltu ja nautittu kesästä, niin 
on kunnon latulaisen aika aloittaa kunnon kohotus. Kipitä Kannaksen kouluun jumppaan,  

 
os. Kannaksenkatu 20 alasali,  

 
käynti oikeanpuoleisesta sivuovesta. Jumppa on keskiviikkoisin klo 17 – 18. 
Ensimmäinen koitos on ke 27.8. Vetäjänä Niina ja Laurakin tuurailee tarvittaessa. 
  

Tervetuloa entiset ja uudet jumpparit! 
Maksu 15 € syksy/15 € kevät. Maksetaan Tiirismaan Latu ry:n tilille no 

FI8542121120016963. 
 

 
 

Kilometrikisa  
 
Kilometrikisaa päättyy 22.9.2014  osallistu osoitteessa http://www.kilometrikisa.fi/  
    
Joka kuukausi arvotaan jälleen hienoja pyöräilyaiheisia palkintoja kaikkien osallistujien kesken, 
muun muassa Tunturi Lumo -polkupyörä http://www.tunturi.fi/pyorat_2014/lumo/. 
   
Tiirismaan latu on mukana kilometrikisassa 2014 nimellä tiirismaan latu, joukkueemme 
osallistumiskoodi on tila1 
 
Sivulla www.kilometrikisa.fi on säännöt ja siellä voit käydä tutustumassa ja osallistua kisaan.  
 
 
OSALLISTUMISOHJEET löytyvät edellisestä Kiisasta ja nettisivuiltamme. 

 
Hyvää fillarisyksyä!! 
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SYYSRETKI PORONPOLULLE  
 

Tiirismaan Latu lähtee porukalla syksyiselle päiväretkelle 
Poronpolulle Lopelle 

sunn. 28.9.2014 
 
 Poronpolku on Etelä-Suomen suurin patikointitapahtuma. 

Syksyinen metsäretkeily on järjestetty jo vuodesta 1967, ja 
syyskuun viimeisenä sunnuntainä Poronpolulla taivaltaa nykyisin noin 2500 kulkijaa eri 
reiteillä. 
Lopen komeisiin harjumetsiin viitoitetut reitit ovat 5 km, 13 km, 18 km, 24 km ja 30 km. 
Lähtö on Lopen Riihisalosta, polut ovat mukavakulkuisia ja maastoltaan vaihtelevia 
kangasmetsiä ja lisäksi on pitkostettuja suopätkiä ja järvimaisemia. Neljän pisimmän reitin 
kulkijat ylittävät Punelian salmen joko kapulalossilla tai soutuveneellä. Upeimmat maastot 
ovat 24 ja 30 km:n reiteillä. 
 

Matkan varrella on huoltopisteitä, joista voi ostaa syötävää ja juotavaa. Tarjolla on 
kaikenlaista hyvää ja edullisesti! Hernekeittoa, lettuja, kahvia, makkaraa, mehua... 
Kannattaa varata pikkurahaa mukaan!  
Myös tapahtumakeskuksessa on torimyyntiä ym. Osallistumismaksuun sisältyy 
tuotepalkintoarvonta, kunniakirja ja rantasaunomismahdollisuus! 
 

Menemme bussilla, jos tulee vähintään 20 ilmoittautunutta 15.9. mennessä. Bussi Lahti-
Hollola-Kärkölä-Loppi ja paluu samaa reittiä, lähtö Lahdesta klo 8:00. Jokainen taivaltaa 
Poronpolulla oman valintansa ja kuntonsa mukaan sopivan mittaisen reitin. Bussi lähtee 
paluumatkalle klo 15:30. 
 

Tiirismaan Ladun retkelle ennakkoon (15.9. mennessä) ilmoittautuneille pakettihinta: 
bussilippu menopaluu+Poronpolun osallistumismaksuyhteensä 22 e/aik, 17 e/lapsi (alle 
16v). Myöhemmin ilmoittautuville bussimaksu 20 e aik/ tai 15 e lapsi ja kukin ostaa 
osallistumiskuponkinsa itse paikanpäällä. 

 
 

Lisätietoja: http://www.poronpolku.fi/poronpolku-
2014/ 

<http://www.poronpolku.fi/poronpolku-2014/> 
 

Ilmoittautumiset 1.9. lähtien sähköpostilla 
tiina.riikonen@iki.fi 
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LAU 20.9.2014 SM-sprinttisuunnistus Hollolan keskustassa 

Minna Kauppi ja Mårten Boström tulevat, oletko valmis! 
Hollolan Urheilijat -46 järjestää 20.9.2014 
sprinttisuunnistuksen SM-kilpailut. Kilpailukeskus tulee 
Hollolan kuntakeskukseen torialueelle ja suunnistajat 
sinkoilevat keskellä kuntakeskusta. Kisoihin odotetaan noin 
1500 suunnistajaa, mukana viime kesän MM-mitalistit ja muut 
maamme huippusuunnistajat! Meille on tarjolla helppoja ja 
mukavia toimitsijahommia suunnistuksen huipulla, osana ison 
tapahtuman vauhdikasta organisaatiota. Oma 
toimitsijaporukkamme kootaan kesän aikana.  

Lisätietoja tapahtumasta: www.hollolanurheilijat.com/suunnistus (> lehdistötiedote) 

 

 
Syyskokous Rautakankareen majalla 

torstaina 16.10.14 klo 18.30 alkaen 
 

Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat: 
- 2015 toimintasuunnitelma 
- 2015 talousarvio 
- henkilövalinnat 

Tervetuloa osallistumaan! 
Hallitus 
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RUSKAMATKA ITÄ-INARIIN, VIIKKO 37/2014  
 

Viimehetkellä ruskaretkelle aikovat voivat tiedustella paikkoja Terhiltä allaolevista osoitteesta. 

 
Lähtö perj. 5.9.14  19:00 Salpakangas, uimahallin P-paikka 
           19:30 Lahden linja-autoasema 
          22:00 Jyväskylän matkakeskus (Jämsän kautta) 

 Paluu la 13.9.14 

 12-13.9.14 välisen yön olemme Tievatuvalla Kakslauttasessa,  
jossa Lapin täysihoito maksaa 35 €/hlö.  
Yöpymismaksu kerätään menomatkalla bussissa. 
Kuljetuksen hinta on 130-150 €/ hlö lähtijöiden määrästä riippuen. 
 
Huom! Varattu paikka on esteen sattuessa peruttava heti! Muutoin siitä peritään 30 € maksu. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: terhi.koivisto(at) proagria.fi, 0400-939 690 
 

PS. 2015 suuntana on Muotkatunturit/ Paistunturit 
 
 
 

HIIHTOVIIKKO KILPISJÄRVELLÄ, KEVÄT 2015  
 
Ensi keväänä hiihdämme jälleen Kilpisjärven tunturimaisemissa. Ajankohta on viikko 15, eli 
lähdemme matkaan 3.4.-15 pitkäperjantai-iltana, ja palaamme lauantaina 11.4.-15. Norjalaiset 
pääsiäisen viettäjät lähtevät kotimatkalleen jo sunnuntaina, joten olemme heidän kanssaan 
Kilpisjärvellä vain menopäivänä.  
Tarkempi ilmoitus hiihtoviikosta hintatietoineen tulee Ladun nettisivuille loppusyksystä ja 
seuraavaan Kiisaan. Lisätietoja voi kysellä Terhiltä. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Näkymä Saanalta Mallan  suuntaan                  Saana-tunturi Kilpisjärvellä 
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Salpavaellus – rautaisannos sotahistoriaa maastovaelluksella 
 

Järjestyksessään 21. Salpavaellus järjestettiin 27-29.6.2014 Luumäen ja Miehikkälän kuntien 
alueella. Vaeltajia oli 60 iältään noin 10 – 75-vuotiaita. Vaelluksen pituus oli noin 30 km ja sen 
aikana tutustuimme puolustuslinjan hyvin säilyneisiin asemiin valtatien 6 ja Salpamuseon 
välisellä osuudella. Yövyimme 
sotilasteltoissa. Tiirismaan 
Ladun ”sissipartion” 
muodostivat neljä naista ja 
kolme miestä. 

Salpalinja (=Salpa-asema) on 
kokonaisuudessaan noin 1200 
km:n mittainen massiivinen 
puolustuslinja, joka ulottuu 
Suomenlahden rannikolta 
Petsamoon asti. Se rakennettiin 
talvisodan jälkeen vv. 1940-41 ja 
rakentamista jatkettiin 
Neuvostoliiton suurhyökkäyksen 
alettua kesällä 1944. Sen 
kestävyyttä ei tarvinnut koskaan 
taisteluin testata. Kuitenkin se 
vaikutti olemassaolollaan aselevon syntymiseen ja siten Suomen säilymiseen itsenäisenä. 
Salpalinja on yhtenäinen Suomenlahden ja valtatien 6 välillä ja siitä eteenpäin heikommin 
linnoitettu.  

Salpalinjan massiivisuus ja lyhyt rakentamisaika hämmästyttävät ja lisäävät kunnioitusta sen 
toteuttajia kohtaan, kun ajattelee, millaisissa olosuhteissa se rakennettiin. Se on edelleenkin 
itsenäisyytemme ajan suurin rakennustyömaa. Rakentajia oli enimmillään 35000 miestä ja heitä 
huoltamassa 2000 lottaa. Alkuvaiheissa mukaan tuli myös vapaaehtoisia Norjasta ja etenkin 
Ruotsista.  

Muutamia lukuja Salpalinjan rakenteista: 760 betonikorsua konekivääri- ja 
panssarintorjuntatykkejä ja miesten majoitusta varten, 225 km kiviesteitä, jotka sisältävät 
yhteensä 350000 kolmen tonnin painoista estekiveä, puisia kenttälinnoitteita noin 3000 kpl ja 
taisteluhautaa yli 350 km. Mainittakoon, että yhteen betonikorsuun tarvittiin mm. 45 tonnia 
betoniterästä ja 5000 kpl 50 kg:n sementtisäkkejä. 

Lähdimme vaellukselle Salpamuseolta perjantaina iltapäivällä ja siirryimme ensin linja-autolla 
valtatien 6 varteen paikkaan, johon oli rakennettu mm. tulvituspatojärjestelmä. Sen 
tarkoituksena oli laskea vettä Kivijärvestä ja synnyttää tulvia Salpausselän eteläpuoleisille 
metsäalueille ja siten haitata vihollisen etenemistä. Ehdimme illan aikana tutustua useisiin 
rakennelmiin joko teitä pitkin tai umpimetsässä, johon ryhmämme asiantunteva opas oli 
merkinnyt reitin etukäteen. Marssimme päättyi yöpymispaikalle, missä meitä odottivat 
majoittuminen telttoihin, iltaruokailu ja rantasauna. Uni ei tullut heti silmiin, sillä edellisestä 
yöpymisestäni sotilasteltassa oli kulunut jo yli puoli vuosisataa. Tuli kuunneltua yöllisiä ääniä: 
lehtokurpan kurnutusta, kuikan huutoa ja telttakaverien kuorsausta. 
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Lauantai oli vaelluksemme pisin ja elämyksiltään rikkain päivä. Aamupäivällä tutustuimme 
useisiin bunkkereihin ja muihin puolustuslinjan rakenteisiin. Marttojen valmistaman 
kenttälounaan söimme Salpalinjan suurimman miehistöluolan Lusikkovuoren edustalla. Tämän 
400 miehen majoitustilaksi louhitun luolan koko yllättää. Luolassa järjestää alueen 
maanomistaja nykyisin erilaisia tapahtumia hääjuhlista alkaen. Täällä porukkaamme liittyi 
kuuden traktorin vahvuudella Lennuksen avotraktorikerholaisia, joiden ajopelit olivat 1950- ja -

60 luvuilta peräisin. He kulkivat 
maanteitä pitkin mukanamme 
vaelluksen loppuun asti ja antoivat 
sunnuntaiaamuna estekiven 
pystytysnäytöksen. Majoituimme 
entisen maatilan pihapiiriin 
Kasarinjärven rannalle, pystytimme 
telttamme ja saunoimme makoisissa 
löylyissä meitä varten rakennetussa 
telttasaunassa.  

Ilta sujui ruokailun ja yhdessäolon 
merkeissä.  

Sunnuntain aamuherätys oli klo 6, 
mutta jo puoli tuntia aikaisemmin 
alkoi ulkoa kuulua ruoka-astioiden 

ääniä. Ystävälliset martat tarjosivat meille hyvän aamupalan kaurapuuroineen, kahveineen ja 
päiväeväineen. Jo klo 7.10 lähdimme ryhmittäin viimeisen päivän etapille. Tutustuimme mm. 
Salpalinjan toiseksi suurimpaan eli Hostikan luolaan. Vaelluksemme päättyi lähtöpisteeseemme 
Salpamuseolle. Olimme mukana klo 13 alkaneessa maanpuolustusjuhlassa, jota ”juhlisti” 
vaelluksen ainoa sadekuuro. Vaellus päättyi hernerokka-ateriaan.  

Vaellus oli hyvin järjestetty ja uskoakseni kaikille osallistuneille mielenkiintoinen, erityisesti 
sissi- ja linnoittamiskoulutuksen saaneelle. Vaikka se poikkesi normaalista erämaavaelluksesta, 
se auttoi entistä paremmin ymmärtämään, kuinka sodanaikaiset uhrit ja ponnistelut ovat 
taanneet sen, että saamme vapaasti vaeltaa isänmaamme joka kolkassa nauttien sen 
suurenmoisesta luonnosta. 

Pekka Koivuaho 
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Lisää jäsenasiaa!! 
 

Suomen Ladun jäsenpalvelu: 
Jäsentietojen muutokset  sähköpostitse : jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi 
    puhelimitse: 044 7226301 
    verkossa: www.suomenlatu.fi/palvelukortti 
    Latu ja Polkulehden palvelukortilla 
 
Osoitteenmuutoksia ei tarvitse ilmoittaa mikäli olet tehnyt sen virallisia teitä. Ne päivittyvät 
jäsenrekisteriin Itellan kautta automaattisesti. 
 
Jäsenyyden maksamisesta ja päättämisestä: 
Kun jäsenmaksu on maksettu, jäsenyys on hyväksytty, jolloin yhdistystä tai jäsenlajia ei voi 
vaihtaa kesken kauden. 
Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei automaattisesti päätä jäsenyyttä, vaan jäsenyyden 
päättämisestä tulee ilmoittaa erikseen Suomen Ladun jäsenpalveluun. 
 
Jäsenmaksut, tilinumero ja Latu & Polku: 
Jäsenmaksut maksetaan Suomen Ladun jäsenmaksutilille FI67 2058 3800 0106 06. 
Latu &Polku – lehden nro3 ja oma jäsenlehtemme Kiisan nro 2 lähetetään vain maksaneille 
jäsenille. 
 
Suomen Latu RY 
Posti ja käyntiosoite Radiokatu 20 00240 Helsinki  Avoinna arkisin 9-15 
Vaihde 044 722 6300 
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)suomenlatu.fi 
www.suomenlatu.fi 
 
Tiirismaan Latu ry 
www.tiirismaanlatu.fi 
sähköposti: tiirismaan.latu(at)pp.phnet.fi 
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mail:tiirismaan.latu@pp.phnet.fi 
www.tiirismaanlatu.fi  
 

 

YHTEYSTIETOJA VUODELLE 2014  
 
 Puh.johtaja Hannu Backman         044-332 0232 
 Varapuh.johtaja Tiina Riikonen    050-560 1770 
 Sihteeri Päivi Virtanen 050-387 9664  
 Taloudenhoitaja Helena Kämäräinen 0400-325 290 
 Pankkiyhteys   Helmi Säästöpankki Oy   FI85 4212 1120 0169 63 
    
 LATUMAJA, Rautakankareen maja Anni Viljanen p. 0405 541561 
    
 
 MYLLYKIEPPI,   isäntä ja majavaraukset  
  Timo J Järvinen        050-371 0589 
 
 Jäsenmaksut vuonna 2014 
 -perheen 1-jäsen 20  € 
 -perhejäsenmaksu 30  € 
 -rinnakkaisjäsen 10  € 
 -nuorisojäsen (alle 19 v.) yksin 10  € 
 -jäseniä 2013  lopussa 1043 kpl 
 
 Jäsenasiat ja KIISA,  
 -toimitussihteeri Reino Koho 0400-155 238 
 

 jäsenlehti, ilmestyy 4 kertaa vuodessa 
 Suomen Ladun toimisto: Vaihde: 044 722 6300 

Jäsenasiat: 044 722 6301 
  jasenpalvelu (at) suomenlatu.fi 
 


