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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 2014 lokakuussa 1050 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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Hei ! 

Taas joutui aika jolloin 
seurallemme valittiin hallitus ja 
puheenjohtaja; kiitän 
luottamuksesta! Syyskokoukseen 
olisin toivonut runsaampaa 
osanottoa. Varasin pullaa 50 
henkilölle, mutta paikalle ilmestyi 
vähän yli 10 henkilöä joista vain 
neljä oli hallituksen ulkopuolisia.  

Seuramme liikuttaa muutamaa 
sataa ihmistä vuosittain mutta niiden palvelujen tuottamiseen osallistuu noin 20 aktiivista 
henkilöä. Seuramme  kaipaa ainakin toisen samansuuruisen määrän henkilöitä jotka olisivat 
edes yhden tapahtuman järjestelyissä mukana. Erityisesti lasten ja nuorten toimintaan 
tarvitsisimme muutaman aktiivisen vetäjän. Keskusjärjestömme Suomen Latu tarjoaa hyviä 
koulutusmahdollisuuksia joita Tiirismaan Latu tukee. Erityisesti metsämörrin ja muistakin 
lasten toiminnasta olisi kysyntää ! 

Kesä oli seuramme kannalta aika vilkas: ensin Erämelonnan SM-kisat ja myöhemmin 
osallistuimme Hollolassa  suunnistuksen SM - sprinttien järjestelyihin. Näihin tapahtumiin 
saimmekin runsaasti talkoolaisia. Erämelonnan kisat jotka järjestimme yhdessä 
Vesisamoilijoiden kanssa onnistuivat hyvin. Taloudellisesti kisat eivät olleet mikään 
kultakaivos mutta plussalle kuitenkin jäimme. Näitä kisoista huomasin että kyllä jäsenistöstä 
voimaa ja yhteishenkeä löytyy ! 

Talvi tekee pikkuhiljaa tuloaan jolloin hiihto- ja muissa talvilajeissa aktivoituu. 
Ensimmäinen talvitapahtuma on perinteinen Jussinhiihto jonka kylkiäisenä on myös 
lumikenkäilyä. Tapahtumapaikkana on Myllykiepin maastot. Siellä pitäisi umpihankea 
piisata molempiin retkiin. Talven päätapahtuma on taas Tiirismaan laturetki. Olemme 
varanneet Heinsuon urheilukeskuksen käyttöömme. Hollolan kunta on alustavasti luvannut 
avustaa tapahtuman puitteiden luonnissa. Lasten hiihtotapahtumaan on odotettavissa jotain 
yllättävää ! Tule järjestämään ilmaista, Suomen parasta hiihtotapahtumaa ! 

Joulukin on taas lähestymässä joten olkaa kilttejä, liikkukaa ja ulkoilkaa. Uuden vuoden 
lupaukseksi toivon että jäsenistöstä jokainen osallistuisi seuramme tapahtumiin ainakin 
kolme kertaa vuodessa. 

Talven odotusta!     Hannu  
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Tulevia tapahtumia: 

 
Marraskuu   

 PE 7.11.  kuvankatseluilta Myllykiepissä klo 17 
 

Joulukuu 
Hiihtokoulu joulu/tammikuussa (tarkemmin kotisivuilla ja facebookissa) 

 
Tammikuu 2015 

ke 7.1. Jumppa Kannaksen koulussa jatkuu kevätkaudella 
10.-11.1. Hämäläisten pikkujoulu Lopen Riihisalossa 
17.-18.1. Jussin hiihto Myllykiepistä. Jussin hiihtoon on liitetty myös 

lauantaina kolmen tunnin lumikenkäily tutuksi –tapahtuma. Opastajana 
liik.ohjaaja Jenni Kääriäinen Suomen Ladusta. 

 
Helmikuu 

 su 1.2. Tiirismaan 47. laturetki 
 

 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!!  

 

jumppaa Kannaksen koululla keskiviikkoisin klo 17 - 18 
 

 
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 
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Jumppaamaan, jumppaamaan… 

 

 
 

Kannaksen jumppa jatkuu 7.1.15 alkaen huhtikuun loppuun saakka  
keskiviikkoisin klo 17 – 18 Riinan vetämänä. 

   
 os. Kannaksenkatu 20, alasali, käynti oikeanpuoleisesta sivuovesta.  

Tervetuloa entiset ja uudet jumpparit! 
Maksu 15 €/ kevät. Maksetaan Tiirismaan Latu ry:n tilille no FI8542121120016963. 

 
Mantramme on:  

Jos ropassa vähän remppaa,  
älä lannistu vaan tsemppaa.  

Intoa itseesi pumppaa  
ja kipitä Kannaksen jumppaan. 

Kunto kohoaa, ei ole kuule satua,  
kohta jo huutelet hangilla LATUA! 

 

 

 
 

HÄMÄLÄISTEN PIKKUJOULUT  
 

Kaikille Hämeen alueen latuyhdistysten jäsenille järjestettävät perinteiset 
HÄMÄLÄISTEN PIKKUJOULUT pidetään 10. – 11.1.2015  

Lopen Riihisalossa  
Osoite: Rautakoskentie 421, 12920 Topeno 

 
Aloitus la n. klo 12 -  mahdollisuus yöpyä – loppuu su. n. klo 12 

LÄHDE MUKAAN ILOISEEN TAPAHTUMAAN!! 
Lisätiedustelut: paivi.virtanen12@gmail.com 

 



 

6                                 KIISA 4/2014 

TIIRISMAAN LATU 

 
Jussin Hiihto Myllykiepissä 17.-18. tammikuuta 2015 

 

Tule Myllykieppiin viettämään talvista viikonloppua laturetkeilyn ja lumikenkäilyn 
parissa. Majoittuminen omin pussein majan parvella tai omassa majoitteessa hangen 
keskellä. Ota omia eväitä tarpeen mukaan reppuun. 
Puurot ja keitot valmistamme yhteisesti. 

 
Lumikenkäily tutuksi -kurssi pidetään Jussin Hiihdon yhteydessä! 

Jenni Kääriäinen Suomen Ladusta opastaa lumikenkäilyn niksejä. Teoriaa sisätiloissa 
tunnin verran ja sen jälkeen umpihanki kutsuu. 

 
La 17. tammikuuta umpihankilaturetki Hollolan ja Hämeenkosken takamailla 
Lounas erämaalaavulla. Saunomista ja retkimuisteloita kuluneen päivän tai takavuosien 
vaelluksista. 
Su 18. tammikuuta pulkkamäkeä ja muuta lystinpitoa.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Hannu Backman p. 044-3320 232 
 

 

Tiirismaan 47. Laturetki  
Sunnuntaina 1. helmikuuta 2015 

 
Lähtöpaikka ja ilmoittautuminen Heinsuon 
Urheilukeskuksessa klo 9-14 
Laturetkelle pääset myös esim. Lahden 
Urheilukeskuksesta ja Tapanilan 
hiihtomajalta, joista on Tiirismaan Hiihdon 
viitoitus. Myös Tiiristuvalta  
tai muualta reitin varrelta voi lähteä matkaan.  
 

Lapsia ja nuoria hiihdättää Angry Birds-parvi omilla hiihtokuvioillaan. 
Tervetuloa osallistumaan ja tekemään Suomen ensimmäistä 

 

Angry Birds - hiihtoa 
 

Reitti: hiihtoreitti tehdään lumitilanteen mukaan mahdollisimman pitkäksi.  
Säiden salliessa hiihdetään myös Hälvälän takalenkki, yht. n 40 km.  
Reitistä voi hiihtää myös lyhyemmän osamatkan. Reitti-infoa lähtöpaikalla,  
Tapanilassa sekä juomapisteillä Tiiristuvalla ja Hälvälän kääntöpaikalla. 
� Ei osallistumismaksua eikä ajanottoa 
� huoltopisteistä juomia ja muuta virkistystä pikkurahalla 
� osallistujien kesken arvontaa 

 

Arvontakupongin voi täyttää myös Tapanilassa tai Tiiristuvalla. 
TERVETULOA KAIKKI MUKAAN! Joko hiihtämään tai talkoisiin! 

LISÄTIETOJA: Timo J. Järvinen, puh 050-371 0589. 



 

                                   KIISA 4/2014                              7 

TIIRISMAAN LATU 

 

         
HIIHTOVIIKKO KILPISJÄRVELLÄ 2015, VK 15  

 
Lähdetään katsomaan, minkälaiselta pääsiäinen näyttää Kilpisjärvellä! Tanssiiko aurinko 
Saanan huipulla pääsiäisaamuna, hiihtävätkö noidat Haltille musta kissa repun päällä keikkuen? 
Lähde itse toteamaan, mikä on totta, mikä tarua. 
Majoitumme Retkeilykeskukseen, aivan Saanan juurelle. Opas vie päiväretkille, tai 
vaihtoehtoisesti hiihtelet itse omia reittejäsi. Vaeltajille löytyy tuntureilta autio- ja varaustupia 
niin Suomen, kuin Norjankin puolelta, ja järvillä risteilee latuja tasaisemmasta profiilista 
pitäville.  
Sauna on lämpimänä päivittäin, ja halukkaat pääsevät pulahtamaan avantoonkin. Iltaisin on 
kaikenlaista pientä ohjelmaa; tanssikengillekin voi löytyä käyttöä.  
Paikalliset yrittäjät järjestävät viikon mittaan erilaisia retkiä, mm Haltille ja jäämeren rannalle 
Tromssaan. 
 
Lähdemme pe-iltana 3.4.2015 ja palaamme lauantaina 11.4.2015 
 
Hinnat: 1 hengen huone tai mökki 735 €/ hlö 
            2 hengen huone tai mökki 645 €/ hlö 
            3 hengen huone tai mökki 570 €/ hlö 
            4 hengen huone tai mökki 540 €/ hlö 
 
Hinta sisältää edestakaisen bussimatkan, majoituksen, liinavaatteet, aamiaiset, retkieväät, 
päivälliset buffet-pöydästä, saunan päivittäin ja hiihto-oppaan palvelut. 
Voit varata myös pelkän kuljetuksen. Bussiin pääset Helsingistä, Lahdesta, Jyväskylästä ja 
matkan varrelta. 
 
              Varaathan matkasi viimeistään joulukuussa! 
 
Tiedustelut ja varaukset: terhi.k.koivisto(at)gmail.com tai 0400-939 690 
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Kaikki kesänvihreät puut ja pensaat, ruohot ja heinät, marjanvarvut  ja vaivaisenvarvut, kanervat ja 
kaikki vaihtoivat kesäiset verhonsa syksyn monikirjavaisiin parseeleihin. Koivut loistivat 
kultalehtisinä, pihlajien lehdet punoittivat, ja marjat olivat kuin verihelmiä. Vaivaisenvarvut 
leimusivat tulenpalavina, ja horsmat paloivat punakynttilöinä, juolukat purppuroivat ja pajupensaat 
paistoivat hopeana. Puut hohtivat, maat hohtivat, ja koko metsä loimotti kuin valtavana tulipalona. 
Kankaat kytivät punaisina, jängät ja aavat hehkuivat kellanruskeina. Sompion erämaa oli 
muuttunut satujenmaaksi. 

 
 

Ladyt Ruijanpolulla  
 

Eräänä viileänä lauantai-aamuna katselimme Vuotsossa linja-auton perävaloja. Sinne meni 
varma kyyti, nähtäisiin vasta viikon kuluttua. Tilasimme nettinumerosta taksia, joka oli 
jäänyt eläkkeelle jo kolme vuotta aiemmin. Häneltä löytyi numero nykyiselle ajurille ja pian 
maasturi kurvasi paikalle (kunhan oli ensin laittanut housut jalkaan).  
Ystävällinen kuljettaja nosti rinkkamme kyytiin ja siinä kuoppaista tietä Sompiojärven 
suuntaan ajaessaan hän kertoi olleensa nuorena miehenä palovartijana Pyhä-Nattasella.  
 
Polun alkupisteessä heivasimme painavat kantamuksemme kuusien siimekseen ja purosta 
juomapullot täytettyämme lähdimme kiipeämään kivistä polkua. Ylhäällä kohtasi uskomaton 
näky! Jättiläisen pannukakkuja ladottuna päällekkäin siistissä pinossa. Tasaista navetan 
kiviseinää, ikäänkuin muisto lapsuudesta. Ihmettä kerrakseen! Paistelimme päivätuvassa 
makkarat ja lähdimme laskeutumaan takaisin rinkkojen luo. Kantamukset selkään ja 
hiekkatietä talsimaan.  
Emme ehtineet edes ensimmäistä rinkkataukoa pitämään, kun takaamme tuli auto, josta, 
ystävällinen parrakas mieshenkilö kysyi murtaen suomea: Sompiojärvi? Nyökyttelimme ja 
samalla hän kipusi autosta nostelemaan rinkkoja kyytiin.  
Saimme kyydin Ruijanpolun lähtöpisteeseen Kenttäharjuun. 
Melkoisen matkan, suoran ja tylsän hiekkatieosuuden pääsimme aivan "ilmaiseksi". 
Itävaltalainen alppivaari oli asunut Suomessa kolme kuukautta, poiminut marjoja ja sieniä 
kotiinsa vietäväksi. Iltapäiväkävelylle lähdimme Akhmeilin kivikautiselle asuinpaikalle ja 
haudalle, joka sijaitsi läheisellä suon saarekkeella. Ihmettelyä aiheutti Sompiojärven vesi. 
Onneksi kaivokin oli. 

 
Kodassa nukutun yön jälkeen alkoi varsinainen vaellus. Kivinen ja kapea polku oli merkitty 
harmailla paaluilla ja kivikasoilla. Eksyminen oli mahdotonta. Polun varrella on runsaasti 
puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa ja kaarnikkaa - välipalaa. Kuljimme Hietajärvien ohi kohti 
Terävä-Nattasen tulipaikkaa. Liiterissä puut olivat vähissä, joten toinen teltta laitettiin sinne 
ja toinen seinän viereen sopivien alustojen puuttuessa. Paikka ei ollut tarkoitettu yöpymistä 
varten. Tämä Nattanen olikin vaikeasti valloitettava. Isoja lohkareita, vaikeata kulkea, reitti 
huipulle oli merkitty kivikasoin. Huipulta näkymä oli huikea, kauas Lokan tekoaltaalle, ja 
muille kuudelle Nattasille. 
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Seuraavana päivänä maasto muuttui helppokulkuiseksi ja pian olimmekin Kaptukaislammin 
leiripaikalla. Teimme ruoan ja syötyämme saimme seuraa neljästä miesvaeltajasta, jotka 
antoivat meille gourment-ruoan ohjeita. Heillä oli shamppanjanjäähdytin keitto-astiana. 

Seuraavana aamuna tiemme erosivat ja me jatkoimme kohti Saariselkää. 
Hieman sivussa Ruijanpolusta oli nimetön laavu, jonne jäimme yöksi. Teimme kävelyretken 
läheiselle Orposen kurulle marjoja syömään ilman kantamuksia. Illan hämärtyessä saimme 
seuraa majapaikkaamme. Kaksi metsästäjää koirineen vietti yön laavussa tehden kuuluvasti 
taikojaan parantaakseen metsästysonneaan, tai jotain sinnepäin. Aamulla ei näkynyt 
ensimmäistäkään lintua riippumassa ja miehet makasivat väsyneinä laavussa. Keräilimme 
tarvikkeemme ja jatkoimme kohti Sivakkaojan laavua. Siellä vietimme pari viimeistä yötä 
marjastaen ja seurustellen ohi kulkevien retkeläisten kanssa. 
 
Monta mukavaa ihmistä tavattiin ja uusia vihjeitä vaeltamiseen saatiin. RuijanpoIku oli 
selvästi merkitty. Ei liian pitkä ensikertalaisellekaan (eikä meille). Lisää haastetta saimme 
huippujen haltuun ottamisesta. Kulkijoita ei ollut ruuhkaksi asti, enempi samaan suuntaan 
kulkijoita. 
Suosittelemme. Enää ei pohjoiseen mennessä tarvitse haaveilla, että pitäisi Nattasillakin 
käydä. Nyt se on tehty! 
 
(kuva:  Tarja Jussila, myös kannessa) 

 

TRT 
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Ruskavaelluksella Piilolan polulla 

Jälleen kerran, viikon 36 perjantaina oli rinkat pakattuina, kartat tutkittuina ja joukko 
innokkaita retkeilijöitä kerääntyi bussille aloittamaan yön yli kestävän ajomatkan kohti 
pohjoisen hienoja, ruskan värjäämiä vaellusmaastoja.  Kuhmoisista otettiin mukaan toinen 
kuljettajamme Reijo.  Padasjoelta, Jämsästä ja Jyväskylästä liittyi joukkoomme 
vielä muutama retkeilijä. 
 
Aamupuurot syötiin tuttuun tapaan napapiirillä kuuden tienoilla. Sitten vielä muutama tunti 
istumista kunnes pääsisimme polunpäähän ja varsinainen retki alkaisi. Maisemat 
muuttuivat karummiksi, syksyn väritys alkoi näkyä luonnossa, ensimmäiset tunturit näkyivät 
horisontissa.  Tätä oli hieno katsella bussin ikkunasta mutta samalla kasvoi halu päästä ulos 
polulle, kokea tämä kauneus kaikin aistein, katsella yksityiskohtia lähietäisyydeltä, olla osa 
luontoa. Ensimmäinen ryhmä lähti maastoon Vuotsosta, 
Kiilopäälle ja Saariselälle jätettiin päiväretkeläisiä, Ivalossa pysähdyttiin vielä täydentämään 
eväsvarastoja ja sitten suuntasimme itään kohti Nellimiä ja edelleen Vätsärin erämaahan. Tie 
kulki ajoittain aivan rajavyöhykkeen pinnassa. 
 
Piilolan polku on merkitty niin selkein sinisin merkein, että sitä pystyy kulkemaan ilman 
suunnistustaitoakin. Lähdin matkaan jo valmiiksi kipeän polven kanssa, joten päätimme 
pysyä merkatulla polulla, joka kiertää pahimmat kivikot ja kosteikot. 
Pääsimme matkaan puolipilvisessä poutasäässä ja matka edistyi mukavasti.  Tosin muutama 
puolukansyöntitauko oli pakko pitää, kun mättäät notkuivat tummanpunaisia marjaterttuja. 
Ensimmäinen leiripaikkamme oli Kessijärven autiotuvan lähellä niemessä, jossa saimme 
ihailla hienoa auringonlaskua ja uni maittoi makeasti bussissa huonosti torkutun yön jälkeen.  
Sunnuntaina jatkoimme kohti Kuivaslompoloa, jossa valtaosa Piilolan polulle lähteneestä 
seurueestamme oli yöpynyt hienolla leiriniemellä.  
 
Tästä jatkoimme Nuottamajärven laavulle lounastamaan. Aurinko paistoi ja maisema oli 
kuvauksellinen.  Kyllä kelpasi evästellä ja lepuutella kivikkoisen polun väsyttämiä jalkoja. 
Lepotauon jälkeen lähdimme vielä jatkamaan matkaa kohti Piilolaa lämpimässä ja 
aurinkoisessa syysillassa.  Polveni ei kuitenkaan pitänyt näin pitkästä päivämatkasta vaan se 
alkoi vihloa ja paisua. Pikkuhiljaa matka kuitenkin eteni ja ehdimme tuvalle ennen kuin ilta 
hämärtyi.  Pääjoukkomme yöpyi myös Piilolassa ja jatkoi aamulla matkaa kohti Norjan rajaa.  
Me jäimme viettämään lepopäivää autiotuvalle.  Kävimme katsomassa Piilolan tilan vanhoja 
rakennuksia. 
Kokeilimme kalaonnea rantakiviltä mutta ei suonut Nammijärven Ahti antejaan meille. 
Kuukkeleita pyöri kovasti pihapiirissä ja ruokimme niitä leipäpaloilla. Kaunis päivä päättyi 
hienoon auringonlaskuun Nammijärven rannalla.  Yöllä oli kirkas tähtitaivas ja kuu valaisi 
erämään maiseman. 
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Aamuyöstä satoi hieman ja tiistaiaamukin oli sateinen ja sumuinen. Teimme suunnitelman 
palata tienvarteen kolmessa päivässä, jotta polvenikin pysyisi matkassa mukana. 
Aamupäivän aikana kuljimme takaisin Nuottamajärvelle, johon jäimme leiriin. 
 
Laavulla kuivattelimme 
kostuneet varusteet.  
Paistoimme lettuja 
illansuussa ja saimme 
taas ihailla hienoa 
auringonlaskua ilman 
kirkastuessa. Yön 
aikana pikkujyrsijät 
olivat etsineet 
makupaloja.  Rinkan 
alatasku ja kummankin 
takintasku oli nakerrettu 
rei’ille 
mutta laihaksi jäi 
vierailijoiden saalis. 
Keskiviikkona 
suuntasimme kohti 
Kuivaslompoloa, josta 
löytyi hieno leiripaikka 
korkean rantakallion 
kärjestä. Joensuulla oli mukava uimapotero, jossa Timppa pääsi uiskentelemaan.  Minä en 
kipeän polveni kanssa uskaltanut järveen pulahtaa.  Iltahämärissä leiriimme yritti tunkeutua 
puolikesy kettu, jota vaeltajat olivat ilmeisesti ruokkineet kesän aikana. Otsalampun valossa 
saapuivat myös Virpi ja Saaga yöpymään samalle niemelle. Leirikalliolta oli hyvät näkymät 
järvelle ja pimeän tuloon asti seurailimme joutsenperheen puuhia 
vastarannalla.  Torstaina oli määränpäänä Kessijärvi.  Matkalla söimme taas mustikoita ja 
puolukoita.  Autiotuvalla pidimme pienen välipalatauon mutta tavoitteena oli järven eteläpää, 
josta olisi aamulla lyhyt matka bussille.  Haeskelimme leiripaikkaa vanhan tilan pihapiiristä 
mutta oli niin tuulinen ilta että päädyimme polun toisella puolella olevaan tuulensuojaiseen 
rinteeseen.  Illalla kävimme vielä tervehtimässä Terhin seuruetta, joka leiriytyi pihapiiriin. 
 
Tällä reissulla ei käyty lainkaan avotunturissa mutta näimme paljon kauniita, rauhallisia 
erämaamaisemia, joissa mieli lepää ja kiireet unohtuu.  Kipeä polvi ja kivinen maasto rajoitti 
kuljettuja kilometrejä mutta aikaa jäi enemmän tauoille. Ehti ihailla hienoja näkymiä, 
valokuvata ja syödä mustikoita ja puolukoita yltä kyllin. 
(kuva:  Merja Järvinen) 
 
Merja Ja Timppa 
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Tiirismaan Latu isännöi Erämelonnan SM-kilpailuja  
 

Hollolan ja Lahden maisemissa kilpailtiin nyt toisen kerran Erämelonnan Suomen 
mestaruuksista. Kilpailut pidettiin 16.–17. päivinä elokuuta. Erinomaisessa säässä suoritettu 
kilpailu eteni täysin järjestäjän Tiirismaan Ladun ennakoimassa aikataulussa. Melottavaa 
matkaa Vesijärvellä kertyi pääsarjan kaksikkomatkoilla hieman yli 40 km ja muissa sarjoissa 
noin 10 km vähemmän. Kilpailujen järjestelyissä oli avustamassa myös melontaseura 
Vesisamoilijoiden jäseniä. Nyt suoritetut kilpailut olivat järjestyksessään jo 34:t. Edellisen 
kerran näissä maisemissa on Erämelonnan SM-kilpailut järjestetty vuonna 1990. 
    Kilpailujen suosikkina starttasi matkaan pääsarjassa Iiro Kakko parinaan Timo Muhonen. 
Kaksikkoparin kannattajat eivät pettyneet nytkään, sillä pari voitti kilpailun lähes 
ylivoimaisesti. 
Yksinvaltiaana on menestyksekäs Kakko taistellut mestaruuksista hyvän kokemuksen 
pohjalta pariaan silloin tällöin vaihdellen. Hollolan Messilä Camping-alueelta alkanut ja 
sinne myös päättynyt Vellamo SM-erämelontakilpailu ei ollut poikkeus Kakon kohdalla siis 
nytkään.  
 

Kakolla on nyt 21 mestaruutta 
Kysyttäessä voittaja Kakolta: Onko nyt ventti olotila, kun saavutettu mestaruus oli hänen 
kohdallaan jo 21? Varsin pirteä olotila mestarilla antoi jo selvän vastauksen, eikä Kakko ollut 
myöntyväinen moiseen ajatukseen. Kaksikkoparina melonut Muhonen kertoi tyytyväisenä 
hänelle kertyneen myös mestaruuksia jo toistakymmentä, jotka hän on saavuttanut Iiron 
parina. 
    Mestaruuden jälleen voittanut kaksikkopari keräsi pisteitä yli kolmellakymmeneltä rastilta 
yhteensä 281,5. Hopealle sijoittunut Team Erätauon kaksikko Jyrki Aronen–Tomi Lahti, 
Mäntsälä / Heinola jäi lähes 20 pistettä. Pronssisijalle putosi täpärästi tässä kilpailusarjassa 
partio Mörskyn miehet, jota edustivat Niko Blomberg–Osku Kiviniemi, Hämeenlinna / Lahti, 
heille pisteitä 260. 
    Naisten kaksikkosarjan mestariksi ylti partio Norppa ja kiiski: Hanna Siven ja Tiia Kiiski, 
Tampere / Helsinki. Retkisarjan 
mestareina kultamitalein 
palkittiin Merisaukko -partio: 
Ville ja Meri Viikari Espoosta. 
Nuorten sarjan läpäisivät Kilon 
kipinät Espoosta melojina Miika 
Muhonen ja Markus Tyrkkö. 
    Kisojen nuorin osallistuja oli 
vasta 8-vuotias Tomi Mandelin, 
joka kilpaili isänsä Aimon kanssa 
perhesarjassa partion nimellä 
Pyöräretki.fi kotipaikkanaan 
Tampere. Kaksikko saavutti 
omassa sarjassaan varsin 
ylivoimaisen voiton pisteillä 256.  
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Kilpailu vaatii monipuolista osaamista 

Erämelonnan SM-kilpailu vaati kanootin 
käsitteyn lisäksi ensiavun ja 
pelastustoiminnan perusosaamista, myös 
kohdesammutus piti hallita Lahden 
VPK:n rastilla.  
 
Näiden lisäksi suunnistusta, kasvien ja 
kalojen tuntemusta, kisakokemusta ja 
pikaisia hoksottimia, sillä 
maximipisteille ei läheskään kaikilla 
rasteilla selvitty. Veistelytehtävät 
suosivat nikkarointitaitoisia, sillä 
kalastustehtävä omatekoista uistinkelaa 
käyttäen lisäsi pistesaalista. Myös 
vesimyllyn valmistus omana tehtävänä 
oli käsityönäyte.  
 

Vesimyllyn toimivuuden tarkisti kilpailun johtaja Hannu Backman virtaavassa vedessä. 
 
Kilpailut käytiin kaksikkokisoina, joissa ei eroteltu erikseen kajakkeja eikä avokanootteja. 
Pääsarjan muodosti yleisen sarjan kaksikko, mikä antoi mahdollisuuden myös sekapareihin. 
Lisäksi oli naisten kaksikko, retkisarja, perhesarja ja nuorten sarja  
15–20-vuotiaille.  
    Rastipisteiden vaikeuden huomioon ottaen vain kymmenkunta rastia eri tehtävistä oli 
sellaisia, joissa 
saavutettiin yksi 
täydellinen suoritus. 
Voittajaparille Kakko–
Muhonen näitä 
kohokohtia kertyi 
kylmien rastien lisäksi 
viisi. 
    Kilpailujen johtajana 
toimi Hannu Backman, 
ratamestarina Timo 
Riikonen, tehtävien johto 
oli uskottu Reetta 
Puttonen ja 
tulospalvelusta vastasi 
Jukka Karvanen. 
 
Kuvatekstejä: 

� Hannu Backman testaa vesimyllyn tehoa virtaavassa vedessä. (sivu 13) 
� Riikosen Timo vastaanottaa Muhosen ja Kakon kiritaipaleelta. (sivu 3) 
� Kisojen hymypoika Tomi Mandelin saa onnittelut Reetalta. (sivu 12) 

� Kohdesammutus vaati vakaata kättä sankoruiskulla. (sivu 13) 
 



 

14                                 KIISA 4/2014 

TIIRISMAAN LATU 

 
Tulokset Vellamo SM-erämelonnasta: 
 

Kaksikkot 
1) Kakko&Muhonen, Iiro Kakko/Timo Muhonen, 281,5 pist. 
2) Team Erätauko, Jyrki Aronen/Tomi Lahti, 263,0, 
3) Mörskän miehet, Niko Blomberg/Osku Kiviniemi, 260,0, 

 

Naisten kaksikot 
1) Norppa ja kiiski, Tiia Kiiski/Hanna Siven, 238,5,  
2) Melan Vääntäjät, Hannele Pulkamo/Pia Kurimo, 208,5,  
3) Annihelena, Teija Parkkinen/Anu Partanen, 191,5,  
 
Retkisarja 
1) Merisaukko, Ville Viikari/Meri Viikari, 235,0,  
2) Normake, Markku Kyytsönen/Nora Saloranta, 225,0,  
3) MTI-95, Jarkko Kippo/Seppo Porkka, 225,0,  
 
Perhesarja 
1) Pyöräretki.fi, Tomi Mandelin/Aimo Mandelin,  256,0 , 
2) Kirkkonummen Melojat, Joonas Ahola/Venla Ahola, 204,0, 
3) Turnaattorit, Masa Turunen/Touko Turunen, 197,0. 
 

Nuorten sarja 15-20 vuotiaille 
1) Kilon Kipinät, Mika Muhonen/Markus Tyrkkö, 197,5. 

 

 

Tiirismaan Ladun syyskokous pidettiin 16. 10. 2014 Rautakankareella 
 
 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin uudelle 2-vuotiskaudelle Hannu Backman. 
 
Johtokunnan erovuoroisten tilalle valittiin: Merja Järvinen, Timo Järvinen, Pirjo Riikonen 
ja Tiina Riikonen. 
 
Johtokunnassa jatkavat seuraavat: Terhi Koivisto, Tanja Perkkiö, Timo Riikonen, Aila 
Virtanen ja Päivi Virtanen. 
 
Varajäsenet: Päivi Laattala ja Hannu Tuunanen 
 
Vuoden 2015 jäsenmaksut pysyvät ennallaan: henkilöjäsen 20 eur, perhejäsenmaksu 30 eur, 
rinnakkaisjäsen 10 eur nuorisojäsen (alle 19 v.) yksin 10 eur 
 
Rautakankareen ja Myllykiepin sekä Tiiristuvan isännöinnit jatkovat ennallaan. 
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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 2014  elokuussa 1050 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 
 


