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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 
 
  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:kohoreino(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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Kesän mietteitä Hollolasta ! 
 
Kesän menot on nyt menty ja syksy taas odottaa. Yhdistyksemme tarjoaa taas 
runsaasti liikunnallisia tapahtumia. Sen lisäksi teemme vastavierailun Viron 
Tartoon lokakuun alussa.  
Runsas toiminta tarvitsee myös toiminnallisia henkilöitä ! Nykyistä 
toimintaa pyörittää noin 15 henkilöä joiden ideat ja energia joskus 
käyvät vähiin. Tämä johtaa siihen ettei uusia ideoita synny ja toiminta 
muuttuu ”sisäänpäin lämpiäväksi”. Toimita ei aukene jollemme saa uusia 
henkilöitä toiminnan pyörittämiseen ja ideoimiseen. 
Seurallamme on hallinnassa Rautakankareen kiinteistö ja oma Myllykieppi 
Laitialassa sekä Tiirisatupa jotka vaativat säännöllistä huoltoa ja 
korjausta. Näitä tarpeellisia huoltoja ei saada tehdyksi koska talkoohenki on 
miltei kadonnut johonkin. Etsimme kadonnutta talkoohenkeä ! Lehdessämme on 
nytkin parit talkooilmoitukset. Tulkaa mukaan !!! 
Myös yhdistyksemme hallinto kaipaa päivitystä. Uutta voimaa tarvitaan myös 
siihen; hallituksessakaan ei ole ”ovi käynyt”. Uudistuminen vaatisi myös 
hallinnon päivitystä tasaisin väliajoin. 
Uusia tuulia syksylle ! 
  

Kesäterveisin,    Hannu 
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Tulevia tapahtumia: 
 

 
Jumppa alkaa jälleen elokuussa katso sivu  5 

 
Elokuu 
su 21.8. Tutustumisiltapäivä ja puutalkoot Myllykiepissä – sivu 7 
ti 23.8. Saunailta Rautakankareella – sivu 5 
 
 
Syyskuu 
la 3.9.  Virolaisia vieraita retkeilee Lahdessa – sivu 5 
9. – 17.9. Ruskamatka Enontekiölle – sivu 11 
 
 
Lokakuu 
1. – 2.10 Matka Viron Tartoon – sivu 6 
ti 11.10.  Syyskokous Rautakankareella klo 18.30 – sivu 8 
pe 14.10.  Otsalamppukävely Tiirismaalla – sivu 8 
 

   
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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Jumppaa Möysän koululla 

 
Talvikaudella jumpataan MÖYSÄN koululla, Hiljankatu 6. 

Jumppa on TIISTAISIN klo 16.30-17.30. 
Ensimmäinen jumppa on 30.8.16. 

Hinta 15 € syksy/15 € kevät.   
Maksetaan Tiirismaan Latu ry:n tilille nro: FI85 4212 1120 0169 63 

 
Tervetuloa roppaa vetreyttämään. Terveisin Päivi 

 

Lenkkisauna miehille, torstaisin Tapanilan hiihtomajalla.  
 

Syyskuusta alkaen klo 18  Hinta 2eur/kerta,    SC Lahticon kanssa. 
 
 
 

Saunailta ja puutalkoot Rautakankareella 
 

Saunailta puutalkoitten merkeissä Rautakankareella ti 23.8 klo 16 alkaen. 
Omia kirveitä mukaan. 

 
 

Virolaisia vieraita Lahdessa la 3.9. 
 

Virolaiset saapuvat jälleen tutustumaan Lahden lähiliikunta kohteisiin teemana Vesijärvi. 
Kiertelemme satama-alueella, Lanupuistossa ja  Pikkuveskun puistossa. Myös risteily 

Vesijärvellä kuuluu ohjelmaan. 
 

Kokoontuminen Ravintola Lokin rannassa n. klo 12 
 

seuraa facebook-ilmoittelua. saat lisätietoja Hannulta p- 044 - 3320 232 
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Matka Tartoon  
 
Lähdemme la 1.10. Viron Tartoon ja Peipsijärven maisemiin. Linja-auto on käytössämme koko 
matkan ajan. 
 

• Lähtö Lahdesta aamulla n. klo 5.30 
• Laivamatka Eckerölinen laivalla Tallinnaan ja sieltä suoraan Tartoon 
• Paluu su 2.10. aamulla Tartosta ja päivä Tallinnassa ennen laivamatkaa  n. klo 18  
• Perillä Lahdessa myöhään illalla 

 
Tutustumme Tarton kaupunkiin ja teemme retken Peipsijärven maisemiin. 
 
Kolmekymmentä metriä merenpinnan yläpuolella sijaitsevan Peipsijärven keskisyvyys on 7,1 
metriä ja suurin syvyys 15,3 metriä. Vedenpinnan korkeus vaihtelee vuosittain jopa kolme 
metriä.  Järvi jäätyy marras-joulukuun vaihteessa ja vapautuu jäistä huhti-toukokuussa, jolloin 
myös vesi on yleensä korkeimmillaan.  
Järvessä on 35 saarta, joiden yhteispinta-ala on 29 neliökilometriä. Niistä suurimmat ovat 
Kolpino, Piirissaar ja Kamenka.  
 
Majoituspaikka Tarton keskustassa Hotelli London  2-hengen huoneissa. 
 

• matkan hinta n. 160 eur  (tarkentuu lähtijämäärän mukaan) 
• hinta sisältää matkan, majoituksen ja aamiaisen hotellissa ja mahdollisesti aamiaisen 

laivalla menomatkalla. 
• paikkoja on varattu 40 hengelle 

 
 

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot matkasta Hannu Backman p. 044 - 3320 232 
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Myllykiepin syystalkoot ja sauna su 21.8. alkaen klo 13.00 
 

Myllykiepin majalla odottaa kasa polttopuita pilkkojaansa  
Samaan aikaan tutustutaan myös Myllykiepin ulkoilumaastoihin. 

 
Iltapäivän aikana voit ulkoilla 

metsäisessä luonnossa, nauttia eväitä 
laavun nuotiolla ym. 

 
Myllykieppi löytyy Hollolan Laitialasta 
n. 11 km Sairakkalasta (vt12) Viitailan 

suuntaan.  
Kun Vesijärven Laitialanlahti näkyy 
lähellä tietä oikealla puolella kääntyy 
vasemmalle Kivipurontie, jota jatkuu  

n. 500 metriä. Kun edessä näkyy ruskea 
hirsimökki aukean keskellä puron 
varressa olet jo lähellä. Varo paria 

kiveä kun lasket mäkeä alas ja seuraat 
kapeaa tietä oikealle. 

 
Tiedustelut Hannu Backman p. 044 - 3320 232 

 
Myllykiepin historiaa  

 
Myllykiepin rakennustyö aloitettiin kesällä 1994 tontin raivauksella. Varsinainen 
rakennustyö alkoi seuraavana kesänä täysin talkootyönä Arvilan Karin johdolla.  
Sisätöitä tehtiin kesällä 1996 ja jatkui seuraavanikin kesänä. Lattiat oli lakattu samoin 
parvi, saunassa kiuas ja lauteet – mökki oli käyttökunnossa. Osa kalusteista saatiin 
lahjoituksena, siitä kiitos TarvaisenTuomolle. 
 
Myllykiepissä on tupa ja parvi, joihin yöpymään mahtuu helposti toistakymmentä henkeä. 
Sauna lämpiää puilla, mutta muuten varustelu on sähköinen. On sähköliesi, jääkaappi, 
mikro ja kahvinkeitin. Lämmitys on myös sähköllä, mutta pikalämpöä saa 
”takkakaminalla”. Juomavesi täytyy viedä majalle kanisterissa, sillä kaivovesi soveltuu 
vain saunakäyttöön.  Pihassa on laavu, jossa voi kokkailla nuotioruokaa. 

 
Majaa on käytetty useaan kertaan Hämeen latualueen kokoontumisiin. Talvisina 
tapahtumina on pidetty Jussin hiihtoja tammikuussa edesmenneen Myllykiepin 
puuhamiehen Jussi Apposen muistoksi. 
 
Tällä hetkellä kaivataan Myllykiepille aktiivisempaa käyttöä. Sieltä löytyy luonnonrauhaa 
ja hiljaisuutta sekä monia metsän eläimiä. Yhteystiedot ja käyttömaksut löytyvät sivulta 4. 
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Syyskokous Rautakankareen majalla ti 11.10.2016 klo 18.30 

 
Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokouksella määrätyt asiat  
 
� 2017 toimintasuunnitelma 
� 2017 talousarvio 
� henkilövalinnat 

 
     Tervetuloa osallistumaan! Hallitus 

 
 

Otsalamppuretki Tiirismaalle  
 

Pe 14.10.  pimeän tultua suuntaamme patikkaretken Tiirismaan maastoon. 
Kuljemme helppoja polkuja yli Tiirismaan, kuuntelemme pimeän metsän ääniä ja 
evästelemme Pirunpesän nuotiopaikalla. 
 
Lähtö Tiiristuvalta Keskikankaantieltä  (ulkoilurei tin alituksen kohdalla) klo 19 
 
Varustus: sään mukainen vaatetus, otsalamppu tai muu tehokas valaisin, evästä omiin 
tarpeisiin. kävelysauvat ovat oiva apu pimeässä metsässä. 
 

Lisätietoja Reiskalta p. 0400-155 238 
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Patikointimatka Lopen Poronpolulle sunnuntaina 25.9.2016 
 

Järjestämme bussiretken Etelä-Suomen suurimpaan kuntoilu- ja retkeilytapahtumaan Lopen 
Poronpolulle, mikäli 22.8. mennessä on vähintään 25 ilmoittautunutta. Ilmoittaudu siis heti! 
Poronpolun reitit polveilevat Hämeen Järviylängön kauniissa maisemissa järvien ja lampien 
välissä pitkin metsäisiä harjuja, poikkeaa välillä suolle ja kiipeää joskus kalliollekin. 
Pidemmillä reiteillä erikoisuutena on Marskin salmen ylitys kapulalossilla tai soutuveneellä 
(vain tapahtumapäivänä). 
Viitoitetut reitit: 5 km, 
13 km, 18 km, 24 km ja 
30 km. Jokainen voi 
kulkea haluamansa reitin 
vapaasti omalla 
tahdillaan. Omia eväitä 
et tarvitse, sillä matkan 
varrella on useita 
huoltopisteitä, joista voit 
pikkurahalla ostaa 
syötävää ja juotavaa. 
Upeimmat maastot ovat 
24 ja 30 km:n reiteillä.  
 
Matkan varrella voi 
tutustua Suomen 
Marsalkka Mannerheimin metsästysmajaan, kenttävartioasema Sisuun sekä Pirunlinnan 
kalliomuodostelmiin, missä sijaitsee maahisten, menninkäisten ja peikkojen valtakunta sekä 
lettupiste.  
Tapahtumakeskus sijaitsee Lopen Riihisalossa osoitteessa Rautakoskentie 421. Puffetti palvelee 
koko tapahtuman ajan ja kenttäkeittiöstä on ostettavissa perinteistä hernekeittoa. Pihamaan 
tuotetorilla on myynnissä loppilaisia maalaistuotteita. Sisätiloissa voi tutustua sieninäyttelyyn ja 
pihapiirissä Riihisalon lemmikkieläimiin. Reippaan ulkoilun jälkeen halukkaat voivat saunoa ja 
uida Riihisalossa. Osallistujien kesken arvotaan mukavia palkintoja! 
 
Hinta sis. edestakainen bussimatka + osallistumismaksu (ja lisäksi tietysti reitin ja 
tapahtumakeskuksen palvelut, rantasauna ja arvontaa). 

• aikuinen (Ladun jäsen) 20 e 
• alle 16 v (Ladun jäsen) 15 e 
• muut (ei jäsenet) 27 e 

Bussiaikataulu: 
• lähtö Lahdesta vanhalta linja-autoasemalta Museon edestä (Jalkarannantie) klo 8:00 
• Hollolan kuntakeskuksesta taksiasemalta (kirkon vieressä, Keskuskatu) klo 8:15 
• lisäksi matkan varrelta pääsee kyytiin vain Järvelän Nesteeltä, jos on tulijoita 
• paluumatkalle lähdetään Riihisalosta klo 15:00 
• paluumatkalla voi jäädä pois kyydistä myös matkan varren pysäkeillä 
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Ilmoittautuminen: 

• ilmoittautuminen ensisijaisesti sähköpostilla osoitteella: tiirismaan.latu@gmail.com 
• ilmoita nimi, puhelinnumero, s-postiosoitteesi ja tuletko kyytiin Lahdesta, Hollolasta vai 

Järvelästä 
ellet omista sähköpostia, voit soittaa puh. 040 - 759 4475 / Aila Virtanen 

 
 
 
 

HUOMIO MAASTOPYÖRÄILIJÄT! 
Poronpolun Polkaisu –retkiajo on lauantaina 24.9. 

 
Maastopyöräreittejä on tarjolla 13 km, 18 km, n 25 km (helpompi Melkuttimen kierto), n 33 km 
(mäkisempi Luutaharjun reitti) sekä kaikki reitit yhteensä n. 55 km. Kaikki reitit viitoitettuja. 
Myös lauantaina on osallistumismaksuun kuuluva lauttakuljetus Marskin Majalla, samoin reitin 
varrella on huoltopisteitä, joten varaa mukaan rahaa. Retken päälle tarjolla rantasauna.  
 
HUOM: Lisätiedot ja ennakkoilmoittautuminen netissä poronpolku.fi . Kannattaa 
ilmoittautua ajoissa! 
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RUSKAVIIKKO ENONTEKIÖLLÄ, 
    
Syksyn 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 

 

Bussimatkalle  jokunen paikka vapaana – muuten täyttä. 
 

Majatalolla on vene ja polkupyöriä vapaasti käytettävissä. 

www.hetan-majatalo.fi 

 

 

Lisätietoja: terhi.k.koivisto(at)gmail.com ja 0400-939 690 
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Lapsen kanssa Lapissa 
 

Maaliskuussa viikolla 11 meidän perhe vietti talvilomaviikon Pyhätunturin seudulla. Olen 
käynyt Lapissa useamman kerran, mutta lähinnä kesäaikaan. Tämä oli vasta toinen kerta 
talvella, ja edellisestä kerrasta olikin jo ehtinyt vierähtää useampi vuosi. Lisäksi iso ero 
aikaisempiin reissuihin oli se, että emme matkustaneet pariskuntana, vaan lapsiperheenä. 
Tuure-poika täytti vuoden juuri ennen matkaa.  
 
Majoituspaikka oli entuudestaan tuttu mökki, jossa olimme olleet pari kertaa ennenkin, joten 
tiesimme pesutiloista ja majoituskapasiteetista kaiken tarpeellisen. Meitä lähti isompi porukka, 
lähes puoli sukua majoittui samaan mökkiin, mutta onneksi siinä oli kaksi eri päätyä, joten 
esimerkiksi erilaisten nukkumaanmenoaikojen takia ongelmia ei tullut. Veljeni oli ollut jo 
edellisen viikon Saariselällä ja ajoi lauantaina hiukan kohti etelää ja viihtyi seuranamme torstai-
aamuun asti. Siskoni perhe lensi pohjoiseen tiistaina ja palasi pääkaupunkiseudulle perjantaina. 
Etukäteen minua mietitytti eniten matkustamisen sujuminen, ei niinkään se, mitä itse kohteessa 
voitaisiin tehdä. Päädyimme sellaiseen vaihtoehtoon, että lapsi matkustaa menomatkan junalla 
ja paluumatkan autolla. Mieheni ja isäni lähtivät lauantai-aamuna Lahdesta ajamaan kohti 
Pyhää, jossa he olivat noin 12 tuntia myöhemmin. Auton ja peräkärryn kyytiin saatiin pakattua 
sukset ja pulkka ja hurja määrä kaikkea tarpeellista tavaraa. Minä, Tuure ja äitini lähdettiin 
lauantai-iltana yöjunalla kohti Kemijärveä, josta mieheni kävi meidät sunnuntaiaamuna 
hakemassa. Yöjunailu sujui hyvin, makuuhyttiin sulloutuminen vaunujen kanssa oli ehkä 
haastavin osuus. Ilman toista 
aikuista en olisi junailusta 
selvinnyt, koska vessareissut 
tai ravintolavaunuvisiitti eivät 
olisi sujuneet kovin kitkatta 
reippaan 1-vuotiaan kanssa, 
joka haluaa kontata kovaa 
vauhtia kaikkialle ja nousta 
pystyyn mihin vaan ja laittaa 
suuhunsa ihan mitä vaan. 
 
Ennen reissua olin 
yhteyksissä Tiirismaan Ladun 
Tiina Riikoseen, sillä tiesin 
että pikkulapsille on olemassa 
ahkioita, mutta minulla ei 
ollut mitään käsitystä siitä minkälaisia ne ovat. Hyvän tietopaketin Tiinalta sainkin, kiitos vielä 
siitä. Ahkioita oli nettikaupoissa tarjolla uusina ja käytettyinä ja vuokraversioina, mutta koin 
helpoimmaksi ja halvimmaksi tavaksi vuokrata ahkion paikan päältä. Ahkioita ei kuitenkaan 
voinut varata etukäteen. 
 
Sunnuntaina oioimme jalkojamme matkan jäljiltä hiihtelemällä Luppoon ja takaisin. Sääennuste 
ja lomalaisten aikataulut vaikuttivat viikon suunnitelmiin ja pisimmän retken tein veljeni kanssa 
heti maanantaina, kun sivakoimme Luoston suunnalla noin 25 km lenkin.  
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Tiistaina aloin selvittelemään, että mistäs sen ahkion saisi Tuurelle vuokrattua. Alkoi jo tulla 
suru puseroon, kun en ollut älynnyt heti maanantaina alkaa kysellä niitä vuokraamoista. Ensin 
tuntui siltä, kaikki olivat varattuina ja vasta loppuviikosta olisi mahdollista saada ahkio omaan 
käyttöön. Onneksi paikalliset yritykset tekevät keskenään yhteistyötä, ja jos paikassa A ei ole 
ahkiota, niin sieltä annetaan yhteystiedot paikkaan B, C ja D, joista kannattaa kysellä. Lopulta 
tärppäsi ja saimme vuokrattua ahkion Pyhän Astelista. Se oli edullisempi kuin muualla, mutta 
ikää ja käytönjälkiä löytyi. Vuokrasin ahkion kahdeksi päiväksi. 
 
Keskiviikkoaamuna ehdimme potkukelkkailemaan, sillä säätila oli tiistaina ollut 
poikkeuksellisen lämmin ja aurinkoinen, räystäät valuivat vettä. Tiet olivat pakkasyön jälkeen 
loistavan luistavassa kunnossa.  
Teimme oman virityksen potkukelkkaan, jotta Tuurekin pääsi nauttimaan kelkkailusta. 
Laitoimme lapsen turvakaukaloon ja köytimme istuimen kuormaliinoilla potkukelkkaan. Tuure 
viihtyi hyvin potkukelkankin kyydissä. Lounaan jälkeen lähdimme kokeilemaan pariksi 
tunniksi miten ahkion kanssa hiihtäminen sujuu. Hyvin sujui! Hikihän siinä tuli ainakin 
vetäjälle, mutta Tuure nukkui päiväunia raikkaissa Lapin maisemissa. Ahkio oli malliltaan 
Fjellpulken lasten ahkio 90-luvulta. Ahkio oli hyvä vetää ja tuulilasi suojasi lasta lumisilta 
suksenpotkuilta ja tuulelta. Isoin miinuspuoli uudenpiin malleihin oli se, että lapsen selkänojaa 
ei saanut säädettyä. Vähän turhan pystyssä asennossa siellä minun mielestäni oltiin, mutta ei se 
ainakaan päiväunia haitannut. Ahkion sivuilla ei myöskään ollut kaatumisen estäviä 
sivujalaksia. Iltapäivän aikana paistettiin porukalla makkarat Sienimaan laavulla, joka sijaitsi 
parin kilometrin päässä mökistämme. 3-vuotias siskontyttö istui takaisin tullessa ahkion 
etuosassa, joten tilapäiskuljetuksessa se toimi kahdellakin lapsella, mutta hyvät loppuhiet sain 
aikaiseksi. Ahkio oli vuokrattu vielä torstaiksi, mutta erittäin kovan tuulen takia emme 
lähteneet Tuuren kanssa ladulle, joten serkut saivat lainata ahkiota. Myrsky jatkui vielä 
perjantainakin, joten ei harmittanut vaikka ahkio palautettiin jo torstai-iltana. Mutta se harmitti, 
että alkuviikon loistavilla hiihtokeleillä ahkiota ei ollut vielä käytössä.  
 
Paluumatkalle lähdimme lauantaina porotila Pokarassa syödyn lounaan jälkeen. Lapsi nukkui 
matkan alkuun pitkät päiväunet ja vaikka suurin osa päivän ajomatkasta sujuikin hereillä, niin 
turvakaukalossa viihdyttiin ihan hyvin. Yövyimme suurin piirtein puolimatkassa 
maatilamajoituksessa Siikalatvalla. Noin 10 km ennen majapaikkaa lapsella meni hermot 
matkustamiseen, mutta kun majoitusmökin lattialle pääsi konttaamaan, niin harmi ja väsymys 
unohtuivat. Viimeinen matkustuspäivä sujui sekin hyvin, välillä nukkuen ja välillä leikkien. Ja 
jälleen päästiin lähes maaliin asti, ennen kuin hermot menivät. Nyt piti pysähtyä Heinolassa, 
kun lapsi karjui affektikrampin rajoilla. Loppumatka sujui onneksi rauhallisesti. 
 
Matka oli kokonaisuudessaan hyvin onnistunut. Tärkeitä juttuja mielestäni olivat riittävät 
etukäteissuunnitelmat varusteiden ja matkustamisen suhteen sekä lomaviikon väljä ohjelma. 
Lisäksi entuudestaan tuttua paikkaa ei tarvinnut jännittää. Samoin ylimääräiset käsiparit 
auttoivat aina tarvittaessa, niin pääsi välillä ihan itsekseenkin hangille hiihtelemään. Seuraavaa 
matkaa ei ole vielä suunnitelmissa, mutta lähiseudun lyhyemmät reissut kiinnostavat. Kohta 
lapsi osaa jo kävellä itsekseen, niin päiväretkeily lähistölle voisi olla hyvä ja helppo tapa 
retkeilyyn tutustumiseen. Kotipihassa minäkin olen ensimmäisen kerran teltassa nukkunut. 
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Kuinka juhannussuksi voidellaan? 

 
Kesä alkaa kallistua loppupuolelle ja hiihtokelit antavat odotella vielä pitkään. Kuitenkin 
vain vajaat kaksi kuukautta sitten hiihdettiin kilpaa Kilpisjärvellä Saanan pohjoisrinteellä. 
 
Juhannushiihtoon valmistautumisesta on paikallinen Katja Keskitalo on kirjoittanut hyviksi 
havaitsemiaan ohjeita: 
 
Ainoa huoli tässä vaiheessa on välineistö ja etenkin voitelu. Kuinka juhannussuksi 
voidellaan? Googlettamalla Youtubesta löytyy Suomen Ladun voiteluvinkit-video. Heti 
kärkeen videossa kerrotaan messinkiharjasta, jota minulla ei ole. Varataanpa voitelupakkiin 
siis yksi villisiankarvasta tehty luonnonharja. Sikliähän en omista, mutta parkkikiekko saa 
luvan kelvata. 
Sen tiedän,että tanssilattialle heitetään liukuvoiteeksi kahvisakkoja. Keräilen ja kuivatan niitä 
viikon verran, niin avot! Luistovoitelu valittu. Sinne vain, pakkiin! 
Pito on pahempi. Havuja, perkele karjui Marjo matikainen, mutta pitoako se nyt oli vailla…? 
Ei, taidan tässäkin asiassa luottaa ilmastointiteippiin. Siitä kun laittaa kaksipuolisesti 
teipinpalasia sopivilla väleillä pitoalueelle, niin ei pääse pyörimään Saanan rinteitä alas, 
vaikka tasapaino pettäisikin. Pitäisikö lykkiä menemään koko matkan kunnon loppukiri 
malliin vai tohtisiko sitä ottaa väliin muutaman luistelupotkun? Ehkä on viisainta laittaa vain 
jalat vierekkäin ja käytää käsivoimia.  
 
Asun on joka tapauksessa oltava kirkas, kirkuva, mielellään vaikka raidallinen tai paljon 
palloja. Joku siellä on kuitenkin kuvia ottamassa. Kun kerran osallistuu, niin täytyy näkyä. 
 
Minkän mukaan siellä jaotellaan sarjoihin? Auta armias, jos painon tai pituuden mukaan! 
Täytyy toivoa, että äänen. Minulla on aika kova ääni. Niin tai kengännumeron, se on paljon 
pienempi.  
Eiköhän nyt pärjää? Pakissa on parkkikiekko, luonnonharja, kahvinsakkoja, teippiä ja 
kirkkaankeltainen pipo. Jalomielinen kun olen, saatan vaikka lainata (mutta en saman sarjan 
osallistujille). 
 
      Katja Keskitalo –Enontekiön Sanomat 
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Pohjoisen erämaissa on asustellut ja vaellellut yksinäisiä erakoita ja legendoja.  
 

Lemmenjoen ja Ivalojoen kultakämpillä on elänyt kymmenittäin kullankaivajia, joista elää 
sadoittain tarinoita. 
Monelle tuttu erakko Meänteis asui Saariselän Lankojärvellä, jonka ns. kömmänä oli 
nähtävyys sinänsä, ainakin 70-luvulla kun siellä poikkesin.  
 

Nätti-Jussi on varmaan kaikille retkeilijöille tuttu  savottatarinoista.  
Hänen seikkailujaan on silloin tällöin lainattu Kiisaankin. 
 

Joillekin Saariselän vaeltajille tuttu yksinäinen kulkija on Sirkka Ikonen – Itäkairan 
Prinsessa. 
Googlettamalla löysin sivuston www.outa.fi, josta silmiini osui Tuire Jalaskosken tekemä 
haastattelu, jossa  Itäkairan Prinsessa vastasi kysymykseen: 
 

Tuleeko koskaan hetkiä jolloin kulkeminen ei olekaan mukavaa? 
Mitkä ovat vaellusreissun kohokohtia? 

 

Eräretkeilijän arkea karmeimmillaan: 
 
On murku ja olen märkä. 
On kylmä ja minun on nälkä. 
Olen eksyksissä, ei ketään missään. 
Kompassikin näyttää mielestäni väärin. 
On rakkaa, jänkää, vaivaiskoivuja ja pajuja kainaloihin asti. 
Ajattelen, jos tästä vielä selviän, en ikinä enää tule tänne. 
Lapinhullut ovat erikseen. 
Minä lennän lomalla Lontooseen! 
Tulee pyhäpäivä. 
Tuuli hajottaa sumun, kuivattaa minut. 
Aurinko kompassina, tuttu tunturi suunnanantajana 
kuljen puroa seurailevaa poropolkua. 
On tulisijoja ja kuivia nuotiopuita, 
pehmeä mätäs levähtää 
ja polun päässä lämmin tupa. 
Tänne palaan uudelleen 
ja vain tänne. 
Tämä on minun aurinkorantani, Lontooni, Pariisini!   

 
Sirkka Ikonen Itäkairan Prinsessa – www.outa.fi – yhteinen retkeilylehti 
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