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Johtokunta 2018

Puh.johtaja: Hannu Backman     email:hannu.backman(ät)phnet.fi 044 - 3320 232

Varapuh. joht. Anni Viljanen          email:anni.viljanen(at)outlook.com       040 - 554 1561 
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

Tiina Riikonen         email:tiina.riikonen(ät)iki.fi   050 - 560 1770

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:kohoreino(at)gmail.com

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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”Kuumat aallot”

Pitkä kuumakesä alkaa taittua syksyn koleuteen, ainakin täällä Levillä (+11). Kesän 

hiljaisemman toiminnan jälkeen alkaa taas syksyn aktiivisempi aika. Yhteistoimintamme 

Sydänyhdistyksen kanssa alkaa syksyllä yhteisellä tapahtumalla, tulkaa joukolla mukaan. 

Jumppa alkaa taas pyöriä Möysän koululla  sinnekin joukolla mukaan.

Talven aktiviteetit ovat vasta suunnittelussa, tapahtumiin tulee suuresti vaikuttamaan 

Hollolan kunnan suhtautuminen seuramme hallihinnoitteluun. 

Suomen Latu lanseeraa taas tapahtuman Nuku Yö Ulkona. Hämeen latualueella järjestämme 

yhteistapahtuman, ilmoitus tapahtumasta erikseen. Tulkaa mukaan tapaamaan ja tutustumaan

lähialueen muiden yhdistyksien latulaisiin. 

Seuramme aktiivisimmat toiminnot kesän aikana ovat olleet maastopyöräily ja 

polkujuoksuryhmät joissa on ollut kiitettävästi osallistujia. Syksyn aikana järjestämme 

lajikohtaisia aktiviteettejä, joihin toivomme uusia osallistujia. Mukaan voi tulla vaikka lajista

ei olisi kokemusta. 

Syksyä odotellessa          Hannu

Yläkuva: Juhannustulet - Rko

Alakuva: Pallasjärven uimala - Hanna K

TIIRISMAAN LATU
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Tulevia tapahtumia:

Hei jumpparit! Tiirismaan ladun jumppa jatkuu syksyllä entiseen malliin Möysän

koulussa tiistaisin klo 16.30 - 17.30 Riinan tahdittamana. 

Tervetuloa ja näkemisiin elokuun lopussa. Katso myös sivu 5

Tiistaina 28.8.18 on ensimmäinen jumppa.  

ke 29.8. Saunailta Rautakankareella – sivu 6

la - su 8- 9.9 Nuku yö- ulkona Riihimäellä – sivu 8

la  22.9. Ulkoilutapahtuma  Tiiristuvan ympäristössä – sivu 6

 su 7.10. Syyskokous Rautakankareen majalla sivu 7

la 13.10. Syysretki Evon retkeilyalueelle – sivu 7

7.9. - 15.9. Ruskavaellus Korvatunturille – sivu 5

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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Nyt se taas alkaa! Latulaisten jumppa jatkuu entiseen tapaan syksyllä 

Möysän koulussa joka tiistai klo 16.30 – 17.30. Osoite on Hiljankuja 6, Lahti. 

Meitä on hyvä joukko jo vuosia käyneitä ja tilavaan saliin mahtuu reilusti uusiakin, joten 

tulkaapa uudetkin jäsenet kokeilemaan. Vetäjänä toimii fysioterapeutti Riina Toivonen. 

Jumppa on monipuolista ja vaihtelee eri kerroilla. Edellisellä tunnilla sovitaan seuraavan 

kerran teema. 

Välineinä käytetään kuminauhaa, käsipainoja, keppiä, kahvakuulaa ja välillä ilman välineitä. 

Ota ensimmäisellä kerralla mukaan jumppamatto ja juomapullo. Saliin pääsee Möysän 

koulun kaupungin puoleisesta sivuovesta. 

Jumppamaksu on 15 €/kausi. Maksu suoritetaan Tiirismaan ladun tilille 

FI85 4212 1120 0169 63 . 

Tervetuloa! Tiedustelut: paivivirtanen12@gmail.com, p. 050 387 9664.

RUSKAVIIKOLLA  ITÄ-LAPPIIN! 

Vaeltajille kuljetus Kemihaaraan, ja sieltä viimeiseksi yöksi Pyhätunturille. Mikäli haluat 

käydä Korvatunturilla, siihen tarvitaan rajavyöhykelupa. Kerro siis aikeestasi 

ilmoittautuessasi.

Jos haluat viikkomajoitukseen ja päiväretkeilemään Pyhätunturille, sinun tulee hankkia 

majoitus itse. Kuljetus järjestyy, sillä bussissa on vielä tilaa. 

Katso tarkemmat tiedot edellisestä Kiisasta tai Ladun kotisivuilta.

Lähdemme pe- iltana 7.9. ja palaamme la-iltana 15.9.2018

Ilmoittaudu pikaisesti 0400-939 690 tai terhi.k.koivisto(at)gmail.com

Vaelluksella Kemihaarasta Kiilopäälle 1983 - kuva Rko

TIIRISMAAN LATU
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Jäsenilta Rautakankareen majalla

Elokuussa, 29 päivä vietetään jäsenilta Rautakankareen majalla alkaen klo 17

os. Rautakankareenkatu 33, 15950 Lahti 

 

Jutellaan menneistä ja tulevista tapahtumista ja retkistä. Tutustutaan toimintaan ja jäseniin. 

  Sauna lämpiää ja kahvitellaan ja  paistetaan lettuja.

 

Tervetuloa tutustumaan majaamme, ihmisiin ja toimintaamme sekä nauttimaan elokuun

illasta Vesijärven rannalla.

                                                                                      Tiirismaan Latu, hallitus

Tiirismaan ladun ja Sydänyhdistyksen yhteinen tapahtuma

22.9.2018 Tiiristuvan ympäristössä, Keskikankaankatu 27, klo 10 - 12.00.

Ulkoilutapahtuma on suunnattu perheille ja kaikille vauvasta vaariin. Ohjelmassa

mm. tutustumista yhdistysten toimintaan, sauvakävelyä, metsämörriseikkailua,

perhepelejä, luontopolkurasteja, retkiruuan valmistusta. Tervetuloa mukaan!

Tapahtumassa on mahdollisuus omien makkaroiden paistamiseen.

Latuyhdistys tarjoaa osallistujille kahvit ja mehut.

Yhdistyksillä on omat esittelypisteet, joissa on mahdollisuus myös liittyä jäseneksi.

Tapahtuman sisältöä:
➢ Non-stop-sauvakävelylenkkejä ja opastusta sauvakävelyn ”saloihin”. 

➢ Mahdollisesti ulkoiluvälineiden ja sähköpyörän kokeilua/esittelyä.

➢ Ohjattua polkujuoksua ja –kävelyä.

➢ Pienille lapsille Metsämörriseikkailu ja omatoiminen kepparirata.

➢ Muistipelirata perheille.

➢ Geokätköilyesittely.

➢ Luontopolkurastit yhteensä 4kpl ( esim. herättelyä terveellisiin ruokailutottumuksiin 

sokerin suhteen ja  ritsa-ammunta.

TIIRISMAAN LATU
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 SYYSRETKI EVON RETKEILYALUEELLE LA 13.10.2018
- omat lenkit patikoitsijoille, maastopyöräilijöille ja polkujuoksijoille

Valittavana on lyhyempi ja pidempi kävelyretki vaihtelevassa maastossa polkuja pitkin. 

Mahdollisesti myös ohjattu polkujuoksulenkki ja maastopyöräilylenkki, joista myöhemmin 

infoa facebookissa. Tarkemmat reittisuunnitelmat kerrotaan menomatkalla bussissa.

Varaa mukaan säänmukainen maastovaatetus, taukotakki ja omat eväät nuotiolle. 

Uintimahdollisuuskin on, kun järven rannalle mennään. Ken haluaa kalastaa, selvittelee itse 

tarvittavat luvat. 

Lähtö 13.10.18 Lahden Matkakeskus   8:00

Hollolan uimahallin p-paikka  8:15

Paluumatka alkaa viimeistään klo 16:00 Niemisjärveltä.

Ilmoittautumiset 7.10. mennessä ensisijaisesti osoitteeseen tiirismaan.latu@gmail.com tai 

puh. 0400-939 690 tekstiviestein.

Matkan hinta 12 €/ hlö, kun ilmoittaudut määräaikaan mennessä, jälki-ilmoittautuneilta 

peritään 15 €. Maksu suoritetaan bussissa. Varaathan tasarahan.

Alueeseen voit tutustua www.luontoon.fi/evo 

Pitkäjärvi ja Lumikero Enontekiöllä - kuva Rko

Syyskokous Rautakankareen majalla

Syyskokous Rautakankareen majalla sunnuntaina 7.10.18 klo 18.00

alkaen.Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle määrätyt asiat:

- v. 2019 toimintasuunnitelma - v. 2019 talousarvio ja henkilövalinnat

Kahvitarjoilu - Tervetuloa jäsenet -  Hallitus 

TIIRISMAAN LATU
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Nuku yö ulkona Riihimäen Metsähotellissa

Nuku yö- ulkona tapahtuma järjestetään 8 – 9.9. Riihimäellä 

Karhintie 196, 11130 Riihimäki 

 Voit yöpyä oikeassa metsähotellissa. Tapahtuman yhteydessä järjestämme mm. patikointia , 

melontaa, sekä kerromme maastopyöräilystä. Tervetuloa!

Sopii myös lapsiperheille!

Kokoontumis- / lähtöpaikka Lempivaaran Matkailukeskus

 

Tapahtuma on ilmainen. Osallistuminen tapahtumaan vain oheisen linkin kautta. 

Ilmoittautuminen avautuu ke 1.8. klo 12 osoitteessa

suomenlatu.fi/nukuyoulkona/metsähotellit.
Ilmoittautuminen 02.09.2018 mennessä

Tervetuloa!

Tapahtuman yhteystiedot: Tero Nuora email:teronuora@gmail.com  040 5949 691

TIIRISMAAN LATU
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Kaikille avoimet MAASTOPYÖRÄILYN TORSTAILENKIT
jatkuvat myös syyskaudella

Lähtö torstaisin Hollolan Heinsuolta klo 18, ellei toisin ilmoiteta (varmista aina 

facebookistamme). Ajellaan Hollolan seudun lähipolkuja. Jos talvella 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-ohjaajat:

tom.karppinen@gmail.com (0400-616566)

  mikko.hirn@gmail.com (0400-151776)

Pidempiä MAASTOPYÖRÄRETKIÄ eli makkaralenkkejä muihin
kohteisiin

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

Makkaralenkeistä ilmoitellaan facebookissa ja torstailenkeillä. Voit myös ehdottaa omaa

kohdetta ja ajankohtaa.

Lisätietoja mtb-ohjaaja  tiina.riikonen@iki.fi (050-560 1770).

Maastopyöräilyä - kuvat Tiina R

TIIRISMAAN LATU
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  Polkujuoksua syksyn  aikana

Polkujuoksulenkkejä on juostu jo reilu vuosi. Olemme tutustuneet Lahden ja

Hollolan alueen metsiin ja maisemiin juosten ja hölkäten.

Polkujuoksulenkkejä juostaan myös syyskaudella. Tarkemmat ajat ja paikat

löytyy Tiirismaan Ladun nettisivuilta, sekä ennen lenkkiä tapahtumana

facebookissa. 

Polkujuoksulenkit sopii kuntoilijoille ja aktiiviharrastajille. Voit lähteä mukaan kun 

jaksat hölkätä maantiellä tai metsissä 4-10km. Kohotetaan yhdessä kuntoa, 

motivoidutaan liikkumaan ja nautitaan polkujuoksun riemusta!

  

Nähdään lenkeillä!

Suomen Ladun polkujuoksuohjaajat   Iiris ja Helena

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 

Polkujuoksijat Hollolan maastossa  - kuva Helena K

TIIRISMAAN LATU
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Valar morghulis!

Otsikko on George R.R. Martinin suositun tulen ja jäänlaulujen kirjasarjan mukaan High 

Valyrian kielinen tervehdys, jota käyttää hiljaisten salamurhaajien joukko. Vapaasti 

suomennettuna se tarkoittaa ”Kaikkien on kuoltava”. Vaikka kaikkien on kuoltava myös tässä

todellisessa maailmassa, ei meitä uhkaa mitkään ”salamurhaajakillat” tai muut 

fantasiaolennot. Ihmisten suurin uhka on ei-tarttuvat taudit ja niistä ilkein on sydän- ja 

verisuonitaudit. Arvioidun mukaan yli 300 miljoonaa ihmistä maailmassa omaa heikon 

sydämen ja joka vuosi noin 18 miljoonaa ihmistä kuolee sydänsairauksiin ennenaikaisesti. 

Tämä tekee sydän- ja verisuonitaudeista maailman yleisimmän kuolinsyyn. Tätä hiljaista 

”tappajaa” vastaan perustettiin noin 60 vuotta sitten Suomen Sydänliitto ja sen 

paikallisyhdistykset. Tärkein toiminnan muoto oli silloin ja on vieläkin valistus ja 

tiedonjakaminen. Suomessa tässä on onnistuttu hyvin, todella hyvin. Olemme saaneet 

siirrettyä yhä pidemmälle ja pidemmälle sitä hetkeä, kun sydän lopulta pettää. Tärkeää tässä 

taistelussa on oikea tieto, taito ja tahto. Tietoa hyvästä ruokavaliosta, vertaistukea ja apua 

sairauden kanssa elämiseen ja   ja tahtoa liikkua tarvitsee jokainen geneettisesti vähän 

heikomman sydämen kanssa kamppaileva. Meillä Lahden sydänyhdistyksessä on pyritty 

parhaamme mukaan auttamaan jokaista jota asia kiinnostaa tai koskettaa. Suosituimpina 

tapahtuminamme ovat olleet aina asiantuntijaluennot. Näitä luentoja järjestetään pari 

kappaletta vuodessa ja ne ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Lisäksi vertaistukea ja 

juttuseuraa saa meidän erilaisista kerhoistamme ja/tai kaikille avoinna olevasta 

markkinakahvi-tuokiostamme. 

Yhdistyksen jäsenille järjestämme myös suosittuja retkiä. Tänä vuonna olemme käyneet 

teatterissa, Lepaan viinitilalla, Pajulahdessa liikkumassa ja monta hyvää retkeä on vielä tätä 

kirjoittaessa vasta tulossa, mm Hamina Tattoo. Sen lisäksi olemme tänä vuonna panostaneet 

liikuntaan. Syksyllä jäsenille on luvassa sekä jumppa- että salivuoroa mäkimontun tiloissa. 

Lisäksi aloitamme tänä vuonna yhteistyön Tiirismaan Ladun kanssa. Yhteistilaisuutta 

syksylle on jo suunniteltu aktiivien toimesta jo jokunen tovi ja lupaavalta vaikuttaa. Sinne 

kannattaa ehdottomasti suunnata mukaan. Tavoitteena on kokoperheen tapahtuma, jossa on 

meidän asiantuntijamme kertomassa terveellisestä retkieväästä ja Teidän yhdistyksenne 

aktiivien järjestämiä kivoja liikunta- ja leikkituokioita. Tässä yhteydessä haluankin kiittää 

Teitä Tiirismaan Ladun väki, miten hedelmällistä ja mukavaa Teidän kanssanne on ollut 

aloittaa tätä yhteistyötä. Toivon näkeväni Teistä vielä useamman tuolla 

yhteistapahtumassamme – nauttimassa ja iloitsemassa. 

Kesäisin terveisin:  Harri Heinonen 

TIIRISMAAN LATU
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LÄHILUONTOON LENKILLE JA LAAVUILEMAAN

Loppusyksyn patikka- tai sauvalenkille lähtiessäsi valitsepa vaihteen vuoksi uusi suunta. 

Ulkoilulenkillä tai perheen makkarapaistoretkellä kannattaa lähteä tutustumaan vaikkapa 

niihin reitteihin ja taukopaikkoihin, joita Lahden luontomatkailuprojektin toimesta on viime 

vuosien aikana eri puolille kaupunkia toteutettu. Talven tultua useimpiin kohteisiin pääsee 

hiihtäen. 

Paterinlaavu on helposti saavutettava uutuuskohde Takkula-Kaarlampi-Sydänkangas –

reitillä. Paterinlaavu on kaksoislaavu. Ulkoilutielle voi suunnata Pesäkallion reiteiltä, tai 

lyhyemmin aloittaa Alasenjärven uimapaikalta tai Ahtialan suunnalta. Reitin varrella on 

pitkospuut, parikin uimapaikkaa sekä erilaisia luonto- ja maisemakohteita. Talvella osalle 

matkaa tehdään hiihtoladut. Tulevaisuudessa reitistöä tullaan kehittämään yhteysreitiksi 

Vierumäen ja Pajulahden suunnalle.

Vellamonlaavu Vesijärven Selkäsaaressa onkin jo tuttu monille melojille ja muille 

vesilläliikkujille. Talven tullen ja järven jäädyttyä Vellamonlaavu on oivallinen kohde 

hiihtoretkille. Selkäsaarihan sijaitsee Karjusaaren kärjen ja Enonsaaren välillä, joten sinne 

voi suksien suunnata vaikkapa Mukkulasta, Ankkurin satamasta, Rautakankareelta tai 

Messilästä päin. Vellamonlaavu on viihtyisä kaksoislaavu, joka valmistui rantakallion päälle 

vuonna 2000.

Pesäkallion ulkoilureiteitin poluille pääsee helposti Merrasjärveltä, Kytölän suunnalta tai 

Takkulasta päin. Merrasjärven ympäri kulkevaa polkua on parannettu pitkospuin, ja rannalla 

on myös tulentekopaikka.

Kerinkallion ulkoilualueella taukoa voi viettää Härkämäen laavulla, jonka kaupungin 

metsätoimi rakensi vuonna 1997. Sekä Pesäkallion että Kerinkallion reiteillä on talvisin 

ladut.

Syksynä ehtii tutustua polustoon Porvoonjoen rantamilla. Kivikautisen asuinpaikan mukaan 

Ristolanpoluksi nimetylle polulle pääsee mm. Ali-Juhakkalasta, Patoniitystä tai Uuden 

Orimattilantien varresta. Kunnostettu polku seurailee Porvoonjokea, sivuaa maisemapeltoja, 

poikkeaa välillä kallioille ja vanhaan metsään. Joen ylitystä varten on rakennettu pari 

kevytsiltaa. Polun ja ympäröivän luonnon ohessa voi tutustua alueen erikoisuuksiin, mm. 

muinaiseen kvartsikivilouhokseen tai kansalaissodan aikaisiin taistelukaivantoihin. 

Porvoonjoen polulle ei tehdä talvisin konelatuja. Kevään tullen sen sijaan kannattaa lähteä 

tutustumaan Porvoonjoelle kunnostettuun melontareittiin, joka on nimetty 

Vellamonnousuksi. Rantojen raivaamisen lisäksi melontaa helpottamaan on tehty 

vesillelaskupaikat Ali-Juhakkalaan ja Miekkiön sillalle sekä kaksi rantautumislaituria 

Ristolan muinaismuistoalueelle. 

Edellämainituilla reiteillä liikuskellessa on hyödyksi Lahden liikunta- ja virkistyspaikkoja –

niminen kartta. Karttaa on saatavissa ilmaiseksi Matkailuinfosta  tai Liikuntatoimistosta 

Urheilukeskuksessa.

TIIRISMAAN LATU
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Hollolassa monille käymätön  retkikohde on Kutajärven ”lintupolku”, jonka kehittämisessä 

ovat olleet mukana ainakin Ympäristökeskus ja Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys. 

Kutajärven polulla on pitkät pitkospuut eli liikkuminen on helppoa myös kevään ja syksyn 

märkinä aikoina. Polun varrella on useita hyvin toteutettuja luontotauluja, joissa on tietoa 

linnustosta ja muista luontoaiheista. Taukopaikaksi on tarjolla  tulentekopaikka. Suosittelen 

varsinkin lapsiperheille: vielä tänä syksynä ehtii katsomaan vaikka laulujoutsenpariskuntaa.

Kutajoen lintupolulle löytää Hollolan Rantatieltä: ennen vanhainkotia vasemmalla on P-

paikka, josta lähtien seuraillaan pellonreunaa kulkevaa pikkutietä n. 500 m. Polku erkanee 

vasemmalle opastaulujen kohdalta. Käykäähän tutustumassa!

Lähiluontoon ja kohti uusia ulottuvuuksia patistelee   Tiinatiikeri 

Tiirismaalle on valmistunut kesän aikana uusi viitoitettu reitti Tiirismaan Kierros LAMK:in 

toimesta. Reitille pääsee parhaiten Salpakankaan teollisuusalueelta Keskikankaantien ja 

Televisiotien risteyksestä. Reitti nousee Tiirismaalle Ison Tiilijärven pohjois puolelta, 

lasketuu lähelle Villinpeltoa ja nousee uudelleen Tiirismaalle TV-maston itäpuolelle. 

Korkealla huipulla sijaisee uusi Marttalaavu. Reitti jatkuu Pirunpesän pohjoispuolelta 

kallioitten kautta Pirunpesän tulipaikalle.

Reitti on verrattain vaativa, eikä sovellu liikuntarajoitteiselle eikä aivan pienille lapsille.

Marttalaavu Tiirismaalla – kuva Rko

TIIRISMAAN LATU
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Tiirismaan Kierroksen varrella on monia luonnosta kertovia tauluja ja yhdessä niistä on

seuraava teksti:

Jättiläiset ja metsänhenki

Kansantarujen mukaan Hollola on nimetty alueella eläneen Hollo-jättiläisen mukaan

Holloa saamme kiittää monista Hollolan maisemista. Esimerkiksi Vesijärven saarien 

kerrotaan muodostuneen, kun Hollo oli täyttämässä järveä Salpausselän soralla ja säkki 

repesi kesken matkan. Tarinoissa kerrotaan myös, että Hollo rakensi Hollolan kivikirkon 

puolisonsa Martan kanssa.

Nykyään nämä ahkerat jättiläiset ottavat vieraat vastaan Helsinki – Lahti -tien varressa.

Muinaissuomalaiset uskoivat, että metsää ja sen eläimiä hoitaa metsänhenki Mielikki., 

metsän kuninkaan Tapion vaimo. Mielikin työn jäljestä voi nauttia metsän rauhassa.

Jännittävin Tiirismaan asukas on ollut Piru. Hänen kerrotaan asuneen reitin koillisosassa 

Pirunpesällä, mannerjäätikön sulamisvesien puhdistaman kalloihalkeaman pohjalla olevan 

kivipaaden alla.

Kalliohalkeaman alueella voi tuntea metsän taikaa ja nähdä puiden oksiin oksiin tarttuneita 

metsän asukkaiden parran haituvia. 

Emme tiedä onko kyse metsätontuista vai haltioista, mutta sen tiedämme, että ihmisten 

maailmassa tätä partaa kutsutaan naavaksi.

Naava kasvaa vain puhtaassa ilmassa ja kertoo osaltaan Mielikin hyvästä työstä.

Pirunpesä - kuva Rko

TIIRISMAAN LATU
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Suomen komein maauimala Särkitunturilla - kuva Hanna K

Kiisan voit saada myös PDF:tiedostona sähköpostiisi. Sinun täytyy vain ilmoittaa

Suomen Ladun jäsenrekisteriin, että haluat jäsenyhdistyksen tiedotteet vain sähköisenä. 

Voit lähettää sähköpostin Suomen Latuun osoitteella jasenpalvelu@suomenlatu.fi
tai puh. *09 8567 7450*

Jos valitset sähköposti-KIISAN, niin silloin et saa printtiversiota postitse.

TIIRISMAAN LATU

      Kiisa 3/2018
   Julkaisija: Tiirismaan Latu ry  www.tiirismaanlatu.fi

    email: tiirismaan.latu@gmail.com

  Toimitussihteeri: Reino Koho   email: kohoreino@gmail.com

  Kirjapaino: M&P Paino Oy, Lahti

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava Kiisa ilmestyy marraskuussa 2018

Aineistot  lehteen jätettävä 30.10.2018 mennessä toimitussihteerille.

email: kiisa.tiirismaa@gmail.com
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Vaellusjalat tauolla  -  kuvat Hanna K


