
 Kiisa
TIIRISMAAN LATU ry:n   jäsenlehti  nro: 3   elokuu  2017

Juhannusajelulla Evolla



2                                 KIISA 3/2017

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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Hannun terveiset !

Kesä meni ennen kuin huomasinkaan ! Ainoa mistä ajan kulumisen huomasi oli Piru 
Kaikukoon-tapahtuman läheneminen. 
Yleisölle suunnatun tapahtuman järjestäminen ei olekaan ihan simppeli juttu. Viranomaiset 
kun vaativat paljon paperityötä, että tarvittavat luvan heltiävät. Poliisille pitää tehdä ilmoitus 
järjestyksen valvonnasta sekä liikennejärjestelyistä. 

Lisäksi täytyy tehdä turvallisuussuunnitelma jossa täytyy ilmoittaa mm. ensiapuvastaava ja 
muut avainasemassa olevat henkilöt yhteystietoineen. Nämä kaikki paperit on oltava 
viranomaisten tiedossa ajoissa että tarvittavat luvat saadaan.
Tapahtuma itse alkaa olla suunnittelun ja etukäteisjärjestelyjen osalta hyvässä kuosissa. 
Laulajia tapahtumaan on tulossa noin 150 henkilöä ja heidän ikähaitarinsa on suuri; 
nuorimmat musiikkileikkikoululaisia ja vanhimmat pappoja/mummoja ja kaikkia siltä väliltä.
Toivottavasti säät suosivat ja yleisöä saapuu paljon paikalle.

Yhdistyksen hoito ja aktiviteettien järjestäminen vaatii paljon tahdonvoimaa…. ja voi että 
kyllä kiukuttaa kun on nähnyt vaivaa ja juuri ketään ei tule paikalle, esim. uusien 
suksityyppien käyttö- ja huoltokurssi.

Suomen Ladun toiminta on vakiintunut hyvälle tolalle sekä taloudellisesti että 
toiminnallisesti. Latu tarjoaa paljon aktiviteettejä sekä koulutusta joita toivoisin jäsenistön 
käyttävän hyväkseen.

Yhdistyksemme syyskokous on hyvä paikka tulla tutustumaan toimintaan sillä siellä ei ole 
pelkoa joutua yhdistyksen luottotehtäviin, valinnat tehdään keväisin.
Tulkaa joukolla mukaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin. 
Erityisesti yhdistyksemme 60 v. juhlat 11.11.2017 on oiva paikka tutustua toisiin 
samanhenkisiin henkilöihin !

  Hannu

TIIRISMAAN LATU
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Tulevia tapahtumia:

Elokuu

ke 16.8. alkavat maastopyöräilylenkit. Lähtö Heinsuolta 
               keskiviikkoisin klo 18. Kesto 1,5 – 2 tuntia
ti 29.8. Jumppa Möysän koulussa jatkuu tiistaisin klo 16.30 –17.30

Syyskuu
8. - 16.9.  Ruskaviikko Sevettijärvellä
 ti 19.9. ja ti 26.9. Luontokuvauskurssi Rautakankareella klo 17.30                
su 24.9.  Juustopolku Heinolasta Vuolenkoskelle

lokakuu
To 19.10.  syyskokous Rautakankareen majalla klo 18.30
pe 20.10. Otsalamppupatikka Tiirismaalla

Marraskuu
la 11.11.   60-vuotisjuhla ravintola Voitto Urheilukeskuksessa

Patikointimatka Alpeille lokakuun alussa on täynnä. Myös ensi vuonna pyritään 
järjestämään vastaavankaltainen reissu.  

Tulevia tapahtumia
Maastopyöräilykurssit aloitetaan 2018 keväällä. Tarkempaa tietoa vuoden 2018 alussa.

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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Jumppa kutsuu taas kesän jälkeen!

Latulaisten jumppa alkaa 29.8.17. Möysän koulussa os. Hiljankuja 6 tiistaisin klo
16.30 – 17.30 on tarjolla monipuolista ja tehokasta jumppaa.

Tervetuloa kaikki aiemmin käyneet ja myös uusia jumppareita mahtuu mukaan. 
Nyt vain rohkeasti kuntoa kohottamaan!

Maksu 15 € syksy/15 € kevät. 
Maksetaan Tiirismaan Latu ry:n tilille no FI8542121120016963.

 

Valokuvauskurssi  tiistait 19.9. ja 26.9. 

Paikka Rautakankareen maja   klo 17:30-20 

*Luontokuvauksen perusteet:*
Luontokuvauksen perusteet kurssilla käydään läpi erilaisia luontokuvauksen
muotoja, erilaisia kameroita ja minkälaiseen kuvaukseen eri kamerat
soveltuvat. Myös opastusta eri apuvälineiden käyttöön. Pikainen katsaus
käsitteisiin ja vinkkejä kameran säätöihin. Käytännön kuvaustehtäviä.

Kurssi soveltuu aloitteleville luontokuvaajille.

Osallistujien määrä: max 15 hlöä.

*Lisätiedot ja ilmoittautumiset*
timopetteri@padasjoenkamerakerho.org

Osallistumismaksu  15 e/2 kertaa 

(tai 10 e /kerta jos ei pääse molemmille) 

TIIRISMAAN LATU
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Maastopyöräilyn yhteislenkit

Maastopyöräilyn yhteislenkit alkavat 16.8. klo18:00 Heinsuolta, ! joka keskiviikkona !. 
Paikan päällä sovitaan matkan pituudesta. (1.5-2h) vanhat ja uudet polkijat mukaan. lenkit 
ovat rauhallisia.

Terveisin, Maastopyöräilyn ohjaajat.
Tom Karppinen / 0400616566 / tom.karppinen@gmail.com

Mikko Hirn / 0400151776/ mikko.hirn@gmail.com

Tiirismaan ladun jo lähes perinteisellä
juhannusajelulla Evolla oli mukana

myös Mikko Peltsi Peltola. Ajeltiin Evon
polkuja 40 km ja 13 henkilön

voimin. Maisemien lisäksi nautittiin tietysti
makkarasta ja hyvästä

seurasta. Juhannuksenakin kannattaa retkeillä!

Samalta retkeltä myös kannen kuva.

TIIRISMAAN LATU
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SYYSRETKI JUUSTOPOLULLE

Tiirismaan Latu lähtee porukalla
syksyiselle päiväretkelle
Juustopolulle Heinolasta
Vuolenkoskelle sunnuntaina
24.9.2017. 

Matka toteutuu, jos 15.9.17
mennessä tulee vähintään 20
ilmoittautunutta. Menemme
omalla bussilla Heinolaan ja
Heinolan turistipysäkiltä
vaihdamme toiseen bussiin, joka
ajaa Vuolenkoskelle.
Paluumatkalle lähdetään klo 16.
Bussi lähtee Hollolasta klo 7:45
ja Lahdesta Marolankadulta klo
8:00.
 
Ilmoittaudu email: tiirismaan.latu@gmail.com  (esteen sattuessa muista perua lähtösi)

Juustopolku on vanha yhdysreitti Iitin Vuolenkosken ja Heinolan välillä. Vuolenkosken ja 
Läpiän kylien omavaraistalouteen harjaantuneet asukkaat taivalsivat aikoinaan polkua pitkin 
suureen maailmaan, Heinolan torille, mukanaan kirnuvoita, kotijuustoa ja muita 
kauppatavaroita. Vuodesta 1983 polku on ollut syksyisen patikointiretken reittinä.

Polku myötäilee Kymijoen vesistöä, mutta kulkee enimmäkseen metsän suojassa. 
Vesistönäkymiä tarjoavat lähinnä polun varren lammet. Kiinnostavin nähtävyys on 
Kupparinkivi, jääkautinen järeä siirtolohkare. Vuosittaisten kunnostustöitten jäljiltä polku on 
koko mitaltaan kohtuullisen hyvässä kunnossa. Valkoiset viitoitusmaalaukset on tarkistettu ja
korjattu pari viikkoa ennen tapahtumaa, ja polun kummassakin päässä on kartta, joista reitin 
kulun voi lähtiessään tarkistaa. Pitkospuut ja metsätiet helpottavat paikoitellen etenemistä. 
Reitti on luokiteltu keskivaikeaksi, joten tukevat ja sopivat jalkineet ovat tarpeen.  Reitillä on
mittaa noin 18 km. Pitkän polun lisäksi on tarjolla puolikas, ”pätkäpolku”, noin 10 km:n 
reitti Lepolasta Heinolaan tai Vuolenkoskelle.

Retkeilytapahtuman järjestävät Heinolan Latu ja Vuolenkosken kyläyhdistys.  Heinolan
Ladun talkoolaisryhmä on hoitanut riuskasti polun raivauksen. Heinolan Ladulla on reitin

varrella kaksi huoltopistettä ja Vuolenkosken kyläyhdistyksellä yksi, joten reitille voi lähteä
kevyin eväin. Ladun toiseen pisteeseen, Tamppilahden pohjukkaan on sytytetty nuotiotulet,
ja siellä voi paistaa lettuja ja makkaraa. Mehua ja lettutaikinaa on tarjolla ilmaiseksi, kahvia
ja pullaa sekä makkaraa myydään. Korvenlammen pisteellä on tarjolla mehua. Kyläyhdistys

on varannut omalle huoltopisteelleen makkaraa, kahvia, leivonnaisia ym.

TIIRISMAAN LATU
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Syyskokous Rautakankareen
majalla

torstaina 19.10.17 klo 18.30
alkaen

    

Kokouksessa käsitellään säännöissä  syyskokoukselle määrätyt asiat:
- 2018 toimintasuunnitelma
- 2018 talousarvio
- henkilövalinnat

Tervetuloa osallistumaan!
Hallitus

Otsalamppuretki Tiirismaalle  
 

Pe 20.10.  pimeän tultua suuntaamme patikkaretken Tiirismaan maastoon. 
Nousemme ”helppoa”  mutta jyrkkää nousua Tiilijärven puolelta Tiirismaalle, kuuntelemme

pimeän metsän ääniä. Laskeudemme mastolta alas Villinpellolle ja edelleen Pirunpesälle
jossa evästelemme  nuotion äärellä. 

 
Lähtö  Keskikankaantien ja Televisiotien risteyksestä Salpakankaalta 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 

8. - 16.9.  Ruskaviikko Sevettijärvellä

Vapaita bussikyytejä voit kysellä vielä Terhiltä
email: terhi.k.koivisto(at)gmail.com    0400 - 939 690

TIIRISMAAN LATU
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Hyvä Tiirismaan Ladun jäsen

Meillä on ilo kutsua sinut yhdistyksemme 60 - vuotisjuhlaan
lauantaina 11.11.2017 klo 16.00

Ravintola Voittoon, os. Lahden Urheilukeskus, 
Salpausselänkatu 8, 15110 Lahti

Tiirismaan Latu ry,  Hallitus

Illalliskortti 25 euroa, sisältyy ruoka + ruokajuoma
Sitovat ilmoittautumiset 1.11. mennessä tiirismaan.latu@gmail.com

Illan ohjelma
Tervehdysten vastaanotto
Puheenjohtajan tervetulosanat
Hämäläisten laulu
Suomen Ladun tervehdys
Eero Sinikannel
Historiikki
Ansiomitalien jako
Cheerleading
Ruokailu
Vapaa sana
Tanssia ja seurustelua

TIIRISMAAN LATU
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Hei! Tässä Iiris Sipi, Suomen Ladun kouluttama polkujuoksuohjaaja.

Maantiejuoksentelu vaihtui polkujuoksuun muutamia vuosia sitten. Polkuja pitkin on 
päässyt mitä ihmeellisempiin maisemiin. Muutamia maratonin mittaisia seikkailuja 
takana ja varmasti vielä useampia edessä. Tiirismaan Latuun tulin alku kesästä, 
tuodakseni polkujuoksun tullessani.
Polkujuoksu on monipuolinen laji. Juokseminen tapahtuu poluilla, lähimetsissä ja 
vaellus- ja retkeilyreiteillä. Vaihteleva maasto ja juoksualusta vahvistaa koko kehon 
lihaksistoa. 
Seikkailumieltä, luonnon rauhaa, sääilmiöitä ja upeita maisemapaikkoja, joihin pääsee 
vain jalan. 

Polkujuoksu tutuksi -lenkkejä on 
juostu tänä kesänä Lahden 
lähiympäristössä. Lenkeillä on 
ollut 10-25 juoksijaa mukana. 
Joka lenkillä on ollut uusia 
harrastajia innostumassa lajista. 
Tiirismaan Ladun 
polkujuoksulenkit on matalan 
kynnyksen lenkkejä. Vauhti on 
rauhallinen ja mukaan voi lähteä 
kun 5-10km juoksulenkit 
maantiellä tai metsissä on tuttuja. 
Lenkkien jälkeen on ollut iloista 
porukkaa ja hyvä fiilis välittynyt 
koko porukasta! 
Lenkkejä on luvassa parin viikon 
välein ainakin jouluun asti. 
Tarkoituksena tutustua lajiin ja 
Päijät-Hämeen polkuihin. 
Lenkeillä on jokin teema tai 
polkujuoksuun liittyviä 
harjoituksia. Lenkeistä löytyy tieto
Tiirismaan Ladun facebook 
sivulta ja nettisivuilta (?).

 

Salomonin Polkujuoksukiertue pysähtyy Lahteen 19.9. Luvassa lenkkejä, 
eri vauhtiryhmille ja varustetestailua, sekä muuta polkujuoksuhulinaa. 
Tervetuloa mukaan lenkeille!

TIIRISMAAN LATU
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Tiirismaan Latu ry:n 40 - vuotistunnelmissa

Niinkuin edellisessä lehdessämme kerrottin

Eräässä muisteluillassa "vanhat parrat"  nimesivät vuoden 1978 parhaaksi latuvuodeksi, 
kauan ei ilmeisesti tarvinne syitä tähän etsiä. Sinä vuonna yhdistyksemme sai ensi kertaa 
oman tukikohdan ja talkooohenkistä väkeä riitti sitä kunnostamaan ja muutenkin 
osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. Ikuista aaltoliikettähän tämä toiminta on ja tulee 
olemaan. Omat leiripäivämme Hälvälässä saivat jäsenmäärän nousemaan huippulukemiin 
yli 800 hengen, mutta lama on niistänyt huippua tasaisemmaksi vajaaseen  700 jäseneen.

Matka jatkui kohti 90 – lukua......

 Ylläksellä majailtiin lomaosakkeissa Tapsan toimiessa  matkanjohtajana.

Kilpisjärven ja Utsjoen hiihtoviikkoja on järjestellyt Aulis, mukanaan uskollisia 
tunturihiihtäjiä vuodesta toiseen. 

Kuutamohiihtoa on hiihdelty kuutamolla tai ilman. Finlandiaa on useana vuonna hiihdetty 
‘takaperin’ ja sitten seuraavana viikonloppuna huollettu Tapanilassa "oikeita" 
Finlandia-hiihtäjiä mm. Eeva-Liisan, Allin ja Lassen sekä Tapsan ja Reijon opastuksella. 
Finlandiaa on huollettu myös "Kuutamokeikkoina" muutaman kerran sekä Punaposki-
tapahtumana kaupungin uudella KORKEA-laavulla. 

Valtakunnallinen polkuretki patikoitiin Tapanilan ja Tiirismaan maastossa 1989.

Keskikankaantien Laavumme on palvellut hiihtäjiä jo 70-luvulta lähtien. Sen syntysanat 
lausui aikoinaan Veikko Kautto.  Silloin oli “ rättilaavu” käytössä sekä Tiirismaan Latu- 
että Polkuretkillä.  Myöhemmin Pulkkasen Leila esitti mehunmyyntiä talvilauantaisin ja 
-sunnuntaisin,  idea hyväksyttiin ja sen jälkeen laavumme on tuonut virkistystä niin 
fyysisesti kuin henkisestikin hiihtäjille, jotka mielellään pysähtyvät vaihtamaan sanan tai 
kaksi tai muuten vain osallistumaan kuuntelemalla. 

Ensimmäinen varsinainen koppi palveli pitkään varastona ja uusi entistä ehompi 
mehukioskina sähköineen kaikkineen. Pyyteettömästi ovat jäsenemme saapuneet 
talkoolaisiksi viikonlopun viettoon ensin Leilan  ja sitten Miljan  kerääminä. Talkoolaisille 
on silloin tällöin järjestetty illanviettoja, mutta 1996 kävimme oikein Myllysaaressa 
juhlimassa hyvän hiihtokauden johdosta.  Paras palkinto lienee kuitenkin hiihtäjien esille 
tuoma tyytyväisyys “ihanaa, että olette täällä”

Myös Rautakankareen maja on palvellut hiihtäjiä keväisin, kun aurinkoiset kevätsäät ovat 
houkutelleet hiihtäjät Vesijärven jäällä.

Tosin monena vuonna kelit Vesijärvellä ovat olleet huonot ja hiihtäjämäärä pieni. 

Jääskeläisen Matti on järjestellyt ansiokkasti tarviketäydennykset sekä majalle että laavulle.
Miljan Laavuvuorokalenteri on jakanut vuorot talkoolaisille useana talvena. 

TIIRISMAAN LATU
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Vuonna 1990 ostimme tontin Hollolan Laitialasta. Tontille syntyi nimi  Myllykieppi. 1993 
alkoi hirsikehikon pystytys ja majaa on rakennettu matalalla profiililla ja pienellä 
talkooporukalla. Suurimman työn ovat tehneet Pyykön Ville, Koposen Veli ja Apposen Jussi
apunaan vaihteleva määrä ammattimiehiä ja hanslankareita.

Maja on asuttavassa kunnossa vain kalustus ja muu sisävarustelu puuttuu. Samoin ulkona 
tapahtuva viimeistely ja pihan kunnostus.

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.

Alueleiripäivät vietimme Laitialan kurssikeskuksessa 1993.

Pirkan Hiihto on ollut monen latulaisen talvinen tavoite. Useimmin mukana on olleet 
Jokisen Eikka ja Mikkosen Lasse. Wasa-Hiihtokin on saanut monen matkustamaan Ruotsin
puolelle hiihtämään. Ahkerimmat ovat kiertäneet Worldloppetin hiihtotapahtumia ja 
kesäisiä maratonjuoksuja ympäri maailman. 

Pogostanhiihdossa on sujuteltu Orimattilan Ladun kanssa kuin myös omassa porukassa.

Tiirismaan Polkuretki kärsi -90 luvun alussa yleisöpulaa, joten sen järjestäminen keskeytyi 
muutamaksi vuodeksi.  Metsämörri koulutusta ja toimintaa aloitettiin -93. Alku olikin hyvä,
mutta vetäjistä on siinäkin toiminnassa ollut puutetta (aiheutuneeko se sitten Suomen 
Ladun hitaasta materiaalitoimituksesta vai yhdistyksen omasta saamattomuudesta). Lasten 
huomioimisesta aina puhutaan, mutta kuka tarttuisi toimeen.  

Kokeilimme myös  kyykkää,  mutta peli taitaa olla sen verran perinteitä sisältävä laji, ettei 
harrastus levinnyt.  Teatterimatkat eivät jaksaneet kiinnostaa kovinkaan pitkään jäsenistöä. 
Samoin lavatanssikurssit ja mahdolliset retket lopahtivat osanottajapulaan.  Monen uuden 
toimintamuodon istuttaminen perinteisen latutoiminnan rinnalle on ollut vaikeaa.  Retkeily 
ja vaellus ovat niitä toimintamuotoja, mitkä vetävät parhaiten yleisöä liikkumaan tai 
koulutuksen pariin.

Olemme osallistuneet valtakunnallisille leiripäiville sankoin joukoin vuodesta  -60 lähtien 
ja tuomisiakin on tullut suunnistuksesta ja lentopallosta mestaruuksia myöten, joskus jopa 
vaelluksessakin toinen sija.

Melontakoulutus on -90 luvulla lisännyt asemaansa aluekoulutuksena voimakkaasti.

Messilä - Tiirismaa ulkoilureittisuunnittelu on ollut esillä useaan kertaan historiamme 
aikana. Esitimme kannanottomme nykyisen Salpakankaan rakennussuunnitelmien 
aiheuttamasta huolesta ulkoilureittien tuhoutumisesta. Myöhemminkin  -90 luvulla olemme
ottaneet kantaa Messilä - Tiirismaa virkistysalueen suunnitteluun. Olemme mukana  
suunnittelemassa alueelle taukopaikkaverkostoa, jo rakennetun KORKEA - laavun jatkoksi 
Tiirismaan ympäristöön.

TIIRISMAAN LATU
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Tiirismaan Ladun retkenohjaajakurssin
tapahtumia Kalliojärvellä ja Evolla.

Kari ja Reko ilmeisesti räiskäleitten
paistopuuhissa.

Alakuvassa Markun aikomuksena lienee
päästä  ”kopukalla” vesistön yli, mikäli

lautta kantaa miehen ja varusteet.

TIIRISMAAN LATU
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Tiirismaan Ladun logon historiaa.

Kannessa oleva Tiirismaan Ladun hihamerkiksi tehty logo syntyi 1979. Sen on suunnitellut
Erkki Hölttä. Johtonta sen hyväksyi. Sitä käytettiin ensimmäisen kerran 30.9.1979

valtakunnallisen polkuretken tunnuksena.

Aluksi sitä sai vain tarrana, mutta
johtokunnan vaatimus oli, että merkin pitää

olla kankainen joka ei rispaa, ei värjää. Kestää
tuiskut ja pakkaset. Kuten Kiisassa 1/1980

kirjoitetaan.
Merkki valmistui sittemmin hihamerkkinä,

joita on vieläkin joillain tallessa.

Sitten tulivat leiripäivät 1987. Leiripäiviä
varten tarvittiin mitali. Julistettiin

suunnittelukilpailu, johon tuli ainakin yksi
ehdotus. Luonnoksen piirsi Anja Niininen

varsin seikkaperäisen selityksen kera.

           Sen pohjalta tehtiin mitali leiripäiviä varten 
ja sen jälkeen myös 20. Tiirismaan Hiihdon 

osanottomitali 1988.

Mitalin jälkeen suunniteltiin aiheen mukaan
nykyinen logo, jota on saatavana myös tarroina ja

kankaisena hihamerkkinä.
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Seppo on saanut mukavaa matkaseuraa Saariselän vaelluksella joskus 1980-luvulla

TIIRISMAAN LATU
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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 marraskuussa 2017

Aineistot  lehteen jätettävä 30.10.2017 mennessä toimitussihteerille.

email: kiisa.tiirismaa@gmail.com
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email:tiirismaan.latu@gmail.com        www.tiirismaanlatu.fi

              Yläkuva: Leiripäivät Hollolassa 1987
Alakuva: Saariretkellä Kelventeellä                          
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