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TIIRISMAAN LATU 

 
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: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.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 
 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 Elina Silkelä, p. 044 722 6313 
ja sähköposti elina.silkela@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 lopussa 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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Tervehdys Tiirismaan Ladun Jäsen! 

 
Järjestömme toiminnassa siirrymme vuoden 2016 alusta uuteen strategiaan. Tätä olemme 
Suomen Ladun hallituksen ja henkilökunnan kanssa sorvanneet jo muutaman vuoden. Aluksi 
tuntui turhauttavalta pyöritellä selviä asioita moneen kertaan mutta asioiden edetessä 
meikäläisellekin selvisi tarkoitus ! Asiat on saatava kaikille ”selkosuomeksi” ja lyhyesti 
esitettyinä. 
 

Itselläni oli myös Suomen Ladun hallituspaikka katkolla tänä vuonna. Hämeen latualue oli 
kuitenkin toimintani ensikauteen tyytyväinen joten esittivät minulle vielä seuraavaa 
kolmivuotiskautta. Suomen Ladun syyskokous hyväksyi alueen ehdotuksen ja sain kolmen 
vuoden jatkopestin. 
Seuramme kesäkausi ja alkusyksy on ollut toiminnallinen. Olimme mm. Lahden 
syysmarkkinoilla esittäytymässä. Vastaanotto yleisöltä oli erittäin positiivinen ja saimme 
markkinapäivän aikana seuraamme yli 20 uutta jäsentä. Markkinat olivat oiva paikka esitellä 
toimintaamme koska seillä liikkui tori-isännän mukaan noin 15000 henkilöä. 
 

Ladun teemana jatkuu YHDESSÄ josta on nyt hyviä kokemuksia. Yhdessä -teemaan on ensi 
vuonna liitetty toimintapäiviä eri lajien yhteyteen, ensimmäisenä 16.2.16 yhdessä hiihtäen. 
Lasten ja nuorten toimintaan yritämme saada lisää puhtia! Varsinkin nuorten perheiden 
saaminen mukaan toimintaan on haasteellista mutta ei kuitenkaan mahdotonta; täytyy vain 
löytää se oikea ”juju”. 
Yhdessä – toiminta on saamassa myös toimintaa myös pikkujoulun yhteydessä. 
Yhdistyksemme järjestää tammikuussa Hämäläisten Pikkujoulun johon olemme yhdistäneet 
Jussinhiihdon. Tervetuloa mukaan ! 

Hannu 
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Tulevia tapahtumia: 

 
Marraskuu 

13.11. Pikkujoulu Ravintola Voitossa Urheilukeskuksessa - sivu  6 
15.11 Marraskuinen Metsämörrinpolku perheille – sivu 5 
 

Joulukuu 
13.12. Kuusenkoristeluretki klo 10.00 Keskikankaantien päässä – sivu 5 

 
Tammikuu 

13.1. Jumppa alkaa Kannaksen koululla – sivu  5 
13.1 Tuote-esittelyilta Startilla - 7 
16 – 17.1.Jussin Hiihto ja hämäläisten pikkujoulu Parinpellossa – sivu  5 
31.1. Tiirismaan Hiihto ja Angry Birds- lumiseikkailu – sivu 6 
 

Helmikuu 
 6.2. Yhdessä hiihtäen päivä Nastolassa – tarkemmin seur. Kiisassa 

 
Huhtikuu 

vko 15  Hiihtoviikko Kilpisjärvellä – sivu 8 
 
 

Lahden alueen hiihtoreitteihin tutustuminen tammikuusta lähtien. 
Seuraa Tiirismaan Ladun Facebook-sivulta 

   
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 
 
 
Etukannnen kuva:  Ruska vaeltajan lepohetki maisemassa, jossa silmä ei töksähtele /  Terhi 
Takakannen kuvat:  Markkinatempaus Lahden torilla lokakuun markkinoilla / Timo R 
 Suaskurun ylimmäinen lampi syyskuussa / Reiska 
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Marraskuinen Metsämörrinpolku perheille  

 
15.11.2015 klo 10.00 Pikku-Tiilijärvellä 

Kokoonnumme parkkipaikalla ja lähdemme siitä pienissä porukoissa  
(perheittäin) 

kiertämään Pikku-Tiilijärveä ympäri. 

 
Kuusenkoristeluretki  

 
13.12.2015 klo 10.00  

Kokoontuminen Keskikankaantien päässä olevalla parkkipaikalla. 
Lähdemme siitä etsimään sopivaa kuusta, joka voidaan koristella metsän  

eläimille. 
 

Tervetuloa! 

 
Kevätkauden jumppa alkaa! 

 
Keskiviikkona 13.1.16 klo 17 – 18 alkaa jumppa 

Kannaksen koulussa, os. Kannaksenkatu 20 alasali, käynti oikeanpuoleisesta sivuovesta. 
 
Tervetuloa aiemmin käyneet jumpparit ja uusia myös mahtuu mukaan. Tule vain rohkeasti 
kuntoa kohottamaan! Vetäjänä Riina. 
 

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

 

Jussin Hiihto ja Hämäläisten pikkujoulu Parinpellossa  
16. –17. tammikuuta 2016 

 

Tule Parinpeltoon viettämään talvista viikonloppua laturetkeilyn ja lumikenkäilyn parissa.  
Majoitus sisällä omissa liinavaatteissa. 
 

Retkiluistelu- ja lumikenkäily mahdollisuus Jussin Hiihdon yhteydessä! 
 

La 16. tammikuuta klo 10 Hämäläisten pikkujoulu. Ruokailu+majoitus n. 35 eur. 
 Vapaata ulkoilua jäällä sekä hangilla suksin ja luistimin. Talviverkkokalastusta. 
 Illanvietto joulupukkia odotellessa. 
. 
Su 17. tammikuuta  Aamiainen tulevia tapahtumia suunnitellen. 

osoite: Parinpellontie 173,   Hollola kk 
  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Hannu Backman p. 044-3320 232 
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Hämeen hitaat ovatkin nopeita! 

 
Ihan ensimmäisten joukossa meillä on ilo ja kunnia 
avata pikkujoulukauden ennakointi! 
Tiirismaan Latu ry:n pikkujoulu jäsenille  

perjantai-iltana 13. marraskuuta alkaen klo 18 
ravintola Voitossa (Lahden Urheilukeskus). 

Lisätietoa ohjelmasta ja muista tarjoiluista 
facebookiin ja nettisivuillemme sitten lähempänä. 
Hintaa tarjoiluineen tulee 25 e/nuppi ja n. 100 ekaa 
ilmoittautujaa mahtuu mukaan. Ilmoittautua voi 
yhdistyksen sähköpostiin: 
tiirismaan.latu(ät)pp.phnet.fi. 

Mukaan tietenkin pikkupaketti, sellaista mitä itsekin haluaisi saada. 

 

Terveisin Tiirismaan Ladun Joulupukki & Tonttujoukko 

 
Tiirismaan 48. Laturetki  

Sunnuntaina 31. tammikuuta 2016 
 

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 Työtjärven 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. 
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Varusteinfoa Startexilla  ke 13.1. klo 18.00 
 

Tule tutustumaan talviliikunnan uusimpiin tuotteisiin 
Startexsille. Esillä on viimeisimmät trendin voitelusta ja 
hiihtovälineistä. Sukset, sauvat, hiihtokengät ja voiteet. 
Rullasukset, urheiluravinteet ja -juomat sekä tarvikkeet. 
 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla: 
tiirismaan.latu@pp.phnet.fi 
Osoite: Keskikankaantie 30 Salpakangas 
 

lisätietoja Hannu Backman p. 044 - 3320 232 
 
 
 
 
 
 

 
Tiirismaan Ladun Markkinapäivä  

 
Toripäivänä, jolloin olin mukana kertomassa Tiirismaan Ladun toiminnasta ja saamassa uusia 
jäseniä latuumme oli kaunis poutainen sää. Omakohtaisesti kokemus oli valaiseva, koska moni 
mielsi yhdistyksemme nimen viittaavan ainoastaan hiihtoseuraan, joka ei tietystikkään pidä 
ollenkaan paikkansa.  
Osa ohikulkijoista suhtautui 
myönteisesti, kun asiallisesti kysyi 
halukkuutta liittyä jäseneksi, mutta oli 
niitäkin, jotka eivät suhtautuneet 
siihen suopeasti vaan katsoivat 
hyvinkin nyrpeästi ja eivät sanoneet 
edes päivää. Itselleni päivä oli todella 
mukava ja pidin rupattelusta muiden 
ohikulkijoiden kanssa.  
Mielenkiinto oli minulla kohdillaan, 
joten sain myöskin osan 
ohikulkijoista kiinnostumaan ja 
liittymään jäsenistöömme. 
Läskipyörät + sukset ja lumikengät 
saivat hyvin huomiota, sekä tietysti 
ihanat maisemakuvat ladun toiminnasta. 
 

Anne Backman 
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HIIHTOVIIKKO KILPISJÄRVELLÄ 2016, VK 15 
 

Huhtikuussa Lapin hiihtokelit ovat parhaimmillaan! Mikä riemu onkaan kiivetä 

tunturin laelle maisemia ihailemaan ja sen jälkeen viilettää rinnettä alaspäin. Välillä 

pysähdytään suojaiseen paikkaan evästauolle ja annetaan kevätauringon ruskettaa 

kasvot. Lähde Sinäkin kokemaan Suurtuntureiden lumoava voima!   

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 rannasta saatat löytää avannonkin. 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 8.4.2016 ja palaamme lauantaina 16.4.2016 
 

Hinnat: 1 hengen huone tai mökki 795 €/ hlö 

            2 hengen huone tai mökki 660 €/ hlö 

            3 hengen huone tai mökki 580 €/ hlö 

            4 hengen huone tai mökki 550 €/ 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 hyvissä ajoin, mieluiten vuoden loppuun  mennessä! 
 

Tiedustelut ja varaukset: terhi.k.koivisto(at)gmail.com tai 0400-939 690 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tässä mennään vielä ruskamaisemissa ja tunturit odottavat vielä lunta 
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Tiiristuvalla odotellaan lunta ja latuja! 
 

Heti kun lumitilanne sallii hiihtämisen, Tiiristupa palvelee jälleen hiihtäjien 

taukopaikkana. Talkooväkeä siis tarvitaan mehun myyntiin!  
 

Myyntivuorojen varauslista on 

esillä pikkujouluissa. Voit myös 

ilmoittaa halukkuutesi 

talkootöihin ja yhteystietosi, 

jolloin voimme tarvittaessa ottaa 

yhteyttä, jos et vielä halua 

sitoutua tiettyyn ajankohtaan. 

Suurin tarve tulee olemaan 

helmikuun hiihtolomaviikoilla 8-9, 

jolloin Tiiristupa on auki 

arkipäivinäkin. Tervetuloa mukaan 

myös uudet talkoolaiset!  
 

Listaa ylläpitää terhi.k.koivisto(at)gmail.com, 0400-939 690 

 
 

Syyskokouksen päätöksiä! 
 

Syyskokouksessa valittiin johtokuntaan seuraavat henkilöt: Merja Järvinen, Timo 
Järvinen,Terhi Koivisto, Pirjo Riikonen, Tiina Riik onen, Timo Riikonen, Anni Viljanen, 
Aila Virtanen ja Päivi Virtanen. 
Varajäseniksi valittiin: Päivi Laattala ja Hannu Tuunanen 
Puheenjohtajana jatkaa: Hannu Backman 
Toiminnantarkastajiksi valittiin: Reino Koho ja Tapio Aho sekä varalle Pekka Koivuaho. 
 
Jäsenmaksut pysyvät ennallaan: -perheen 1-jäsen 20  € 
 -perhejäsenmaksu 30  € 
 -rinnakkaisjäsen 10  € 
 -nuorisojäsen (alle 19 v.) yksin 10  € 
 -yhteisöjäsen 26  € 
 
Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma. Se löytyy verkkosivulta: www.tiirismaanlatu.fi 
 

Vuoden 2015 latulaiseksi johtokunta valitsi Anni Viljasen. Anni on toiminut Rautakankareen 
majan ”isäntänä”. Hän on myös levittänyt ansiokkaasti geokätköilyinfon yhdistyksessämme. 

Onnea Annille!
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Haltin valloitus  
 
Suuntasimme elokuussa Haltille vaeltamaan. Ensimmäisenä päivänä teimme lämmittelylenkin 
Mallan luonnonpuistoon kolmen valtakunnan rajapyykille ja Saanalle. Sää oli pilvinen, ja 
muutama sadepisarakin tuli taivaalta. Rajapyykillä otettiin selfiet jokaisen valtion maaperällä, 
ja sitten lähdimme kävelemään Kilpisjärveä kohti.  
 
Tunturissa maasto oli kivistä. Päivän saldona olivat hienot maisemat ja pysähdys 
Kitsiputouksella ja Saanan huiputus sateessa ja tuulessa. Edellisenä vuonna huiputimme 
Pallaksen Taivaskeron pilvisessä ja sateisessa säässä, joten Saanan huiputus ei tuntunut 
mitenkään eroavan siitä. Saanan huiputus 1029 m tehtiin sisulla, ja pilvien alapuolelle päästiin 
vasta rappusten yläosassa. Lämmittelylenkin pituudeksi tuli 23 km. 
 
Sunnuntaiaamuna nostimme 20 kiloa painavat rinkat selkäämme ja lähdimme Kilpisjärven 
luontokeskukselta kohti Haltia. Ensimmäisen päivänä kävelimme 21 km Kuonjarjoen 
varaustuvalle. Pidimme tauon Saarijärven autio- ja varaustuvalla. Maasto oli kivikkoista, ja 
sateinen keli teki kivien ja louhikkojen ylitykset haastaviksi. Ennen Saarijärven tupaa reitti 
kulki hetken Norjan puolella.  
 
Kuonjarjoen kämppä sijaitsi solassa, jonka toisella puolella kohosi Guonjarvaara. Matkalla 
solan pohjalle paikkapaikoin oli vielä lunta ja solassa virtasi puropahanen, Kuonjarjoen 
varaustuvalla oli meidän lisäksi yksi henkilö ja autiotuvan puolella useampi yöpyjä sekä pihalla 
muutamia telttoja. Sapuskat ja teet nautittuamme nostimme kintut kattoon ja aloitimme voimien 
keräämisen seuraavaan päivään.  
 
Toinen vaellusaamu valkeni varhain. Aamupalan jälkeen matkamme jatkoi Meekojärven kautta 
Pitsusjärvelle. Kahperusjoen ylitystä varten jouduimme riisumaan kengät ja kahlaamaan yli. 
Tuntureilta tuleva vesi oli jääkylmää, ja kylmyys sai jalat särkemään. Kaikesta huolimatta ylitys 
onnistui ja jatkoimme matkaa Kahperusvaaraa kiertäen ja laskeutuen Meekojärvelle. 
 

Bierfejoen kuohut ennen Meekojärven 
tupaa olivat hienot. Pidimme 
lounastauon Meekojärven varautuvalla 
ihaillen Meekovaaran komeita 
maisemia. Matka jatkui Meekovaaran 
reunamia pitkin Vuomakasjoen reunaa 
sivuten kivikkoisessa maastossa kohti 
Pitsusjärven kämppää. Vaikka kivet 
olivat kuivia, kivikossa oli haasteellista 
kulkea. Vaellussauvat olivat hyvänä 
tukena kiveltä kivelle pomppiessa. 
Noin kuusi kilometriä Meekojärveltä 
pääsimme nauttimaan 
Pihtsuskönkäästä, joka on yksi 
Suomen suurimmista ja 
kuuluisimmista vesiputouksista.  
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Upeiden maisemien saattelemana ja aivan hullaantuneina jatkoimme matkaa Pitsusjärven 
kämpälle. Viimeiset kaksi kilometriä oli varsinaista taapertamista, ja tuntui että Pitsusjärven 
kämppä, joka näkyi jo järven rantaan tullessa, ei milloinkaan lähenisi. Pitsusjärven autio- ja 
varaustuvalla oli porukkaa kuin pipoa partiolaisia, liettualaisia ja muita retkeilijöitä paikat 
pullollaan. 
 
Ennen nukkumaanmenoa nautimme minttukaakaota illasta nauttien. Tutustuimme kolmen 
miehen vaellusporukkaan, Akiin, Petriin ja Markukseen, joilla oli Ilse Kumikana mukana. 
Miehet suunnittelivat seuraavalle päivälle Haltin huiputusta päiväreppujen kanssa, joka kuulosti 
meistäkin hyvältä suunnitelmalta. 
  
Aamun kovan tuulen lisäksi pilvet olivat alhaalla. Matkaa Haltille on Pitsusjärven kämpältä 10 
km ja se tuntui niin kevyeltä pelkän päivärepun/vyölaukun turvin. Hieman ennen Haltin tuvalle 
kääntyvää polkua maasto muuttui yhä kivisemmäksi. Skandeihin kuuluvan Haltin tunnistaa 
punaisesta kivestä. Haltin korkein kohta sijaitsee Norjan puolella, 1365 m. Suomen kokein 
kohta 1324 m sijaitsee Haltin Haldicohkka -nimisen sivuhuipun rinteellä. Korkeimmalla 
kohdalla on keltainen rajapyykki 303B sekä peltisessä laatikossa vieraskirja. Ensimmäisen 
vieraskirjan Haltille vei naiskolmikko 2.8.1933.  
 
Kun nousimme Haltille, alhaalla olevat pilvet peittivät näkymän. Juttu lensi ja kaikilla oli 
nousun puuskutuksesta huolimatta hyvä fiilis. Nousussa vastaan tuli Hollolan Hirvenhiihtäjät 
lippukunnasta tuttuja, pieni maailma. Halti huiputettiin 4.8.2015 klo 12.55. Haltin vieraskirjaan 
nimet tulivat numeroilla 119231 ja 119232.  

Haltilla otimme kuvia lähinnä toisistamme, 
koska huippu oli vieläkin pilvessä, ja 
näkyvyys oli nolla. Huiputuksen kunniaksi 
oli hieman suunkostuketta.  
 
Huipulla oleva geokätkö loggattiin, mutta 
ei jääty lukemaan kätkössä olevaa Aku 
Ankka, vaan aloimme iloisissa tunnelmissa 
laskeutua alas kivistä rinnettä. Rinteellä 
olevat lumilaikut antoivat matkan tekoon 
hyvän vauhdin, kun juoksimme ja 
laskimme telemarkilla vaelluskenkiä apuna 
käyttäen alas. Lumisodan ja kaiken lumilla 
fiilistelyn jälkeen laskeuduimme takaisin 
Pitsusjärven kämpälle. Kaksi tuntia 
huiputuksen jälkeen Haltin huippu 
vapautui pilvistä ja näimme huipun ja koko 
hulppean maiseman. 
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Toinen ilta Pitsusjärvellä oli kauniin aurinkoinen. Paistoimme lettuja ja nautimme aurinkoisesta 
säästä ja upeista maisemista. Seuraavaa päivää suunnittelimme samassa viiden hengen 
porukassa. Keskiviikkoaamu valkeni kauniin aurinkoisena.  
 
Matka jatkui aurinkoisessa säässä mukavia jutustellen kohti Meekojärven varaustupaa, jonka 
seinustalla aurinkoa paistatellen pidimme lounastauon. Etsimme Meekojärven geokätkön ja 
söimme salmiakkia. Matka jatkui Meekojärveltä Kuonjarjoen kämpälle. Meekojärveltä 
noustaan aika pitkälti rinnettä ylöspäin. 
 
Tuuli oli voimistunut aikamoisesti ja jouduimme puskemaan vastatuulta päin. Parhaimmillaan 
vaelsimme 45 asteen kulmassa rinnettä ylöspäin . Aina välillä tutustuimme maastoon 
lähemmin, kun lepäilimme ja makailimme pehmeällä jänkällä pulssia tasoitellen. 
Ennen Kuonjarjoen kämppää piti ylittää taas Kahperusjoki. Osa riisui kengät suosiolla heti, osa 
porukasta yritti etsiä sopivaa ylityspaikkaa kiveltä kivelle hyppimiseen, mutta päätyi kuitenkin 
riisumaan kengät. Eräjorma Johanna oli ainoa sitkeä ja etsi sopivan ylityspaikan kiveltä kivelle 
ylitykseen kävellen aika tovin joen yläjuoksua kohti.  
 
Kuonjarjoen kämpälle saavuimme ilta kuuden aikoihin. Yövyimme varaustuvan puolella, ja nyt 
kaverina oli viisi muutakin retkeilijää. Autiopuoli oli ihan täynnä väkeä ja muutamia telttojakin 
oli pihapiirissä. Tuuli yltyi illan aikana kovaksi. Ilta sujui rauhaisasti syöden, jutustellen ja 
leväten. Yöllä Johanna päätti tutustua pidemmällä kaavalla paikan toilettiin. Hanna nukkui yön 
rauhassa tietämättä kaverin koettelemuksista, kunnes aamulla valkeni, että Johanna oli tehnyt 
täystyhjennyksen.  
 
Johanna päätti, että jatketaan matkaa kaikesta huolimatta kohti tienvartta. Sovimme, että 
etenemme hänen tahtiin kaikessa rauhassa. Kiirettähän meillä ei ollut. Reilun 10 kilometrin 
matkan Hanna syötti Johannalle salmiakkia, 
imodiumia, maitohappobakteereja ja 
kaikkea muuta mukavaa, jotta Johanna 
pysyi tolpillaan. Matkaseuralaiset Aki, Petri 
ja Markus tulivat myös meidän tahtiin 
herramiehiä, kun olivat. Matkalla samaa 
reittiä pitkin meidän kanssa kulki ainakin 
200-päinen, upea porotokka.  
 
Saarijärven autio- ja varaustuvalla pidimme 
kunnon tauon. Hanna pakotti Johannan 
syömään puoli pussia ruokaa sekä juomaan 
tarpeeksi mm. palautusjuomajauheella 
terästettyä juomaa. Hämeenlinnalainen 
nuori kalastaja lahjoitti Johannalle 
viimeisen tilkan jaloviinaa voimia 
antamaan.  
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Keli oli puolipilvinen ja nautimme hyvästä ilmasta ulkona loikoillen. Saarijärveltä oli vielä 11 
km Kilpisjärvelle, ja Johanna päätti, että jatkamme pois erämaasta.  
 
Johanna sissinä naisena hoiti meille lakanayöpymisen Kilpisjärveltä, ja komensi kumppaninsa 
matkaan. Saarijärveltä lähtiessä näkyi tuvan tuntumassa kiiruna-pesue, monta vipeltävää jalkaa 
meni pensaikon suojaan rivakkaa vauhtia. Viimeiset kilometrit  
Tsaskaljärven rannan tuntumasta luontokeskuksen parkkipaikalle olivat kaikille meille viidelle 
vaeltajalle tuskien taival. Reilu kilometri ennen määränpäätä söimme viimeiset suklaat ja 
salmiakit. Juttujen taso tässä vaiheessa alkoi olla sitä luokkaa, että väsymys oli sormin 
kosketeltavissa.  
 
Kilpisjärvelle luontotalon parkkipaikalle saavuimme puoli seitsemän aikaan illalla. Taivas oli 
mennyt pilveen ja pientä sateen tuhnua tuli taivaalta. Onnellisena ja väsyneenä 
vaellusporukkamme erosi. Me suuntasimme kohti Kilpismarkettia illan herkkuja ostamaan 
ennen lakanoita ja posliinia. Johannan vatsa oli jo hieman parempi, mutta lämpö hieman nousi. 
Herkkujen jälkeen Johanna sammahti ja Hanna jatkoi somettamista.  
 
Kokonaisuudessaan kaikki vaelluskilometrit laskettuamme matkaa kertyi 1.-6.8. välisenä aikana 
yhteensä 129 kilometriä, joka oli askeleina 209 695. Matkaan mahtui aivan ihania ja sydämen 
vieviä maisemia, loistavaa vaellus seuraa, toisen kannustamista ja tukemista, uusia kokemuksia 
ja tuttavuuksia sekä paljon hikeä ja muita kehollisia- ja tunnemyrskyjä. Kotimatkan kruunasi 
joulupukin tapaaminen ja täysylläpito Rovaniemellä hyvän ystävän luona. 
Paluumatkalla Lahteen alkoi jo seuraavan vaelluksen suunnittelu. 
 
Kaksi vanhaa varista eli EräJormat Hanna ja Johanna 
kuvat: Hanna 
 

 

Kuvat: Hanna 
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Lisää lehdestä bongattua: 
 

Suunnistuksen erikoispitkän matkan SM-kilpailussa tiirismaalainen Heikki Lario voitti 
mestaruuden omassa sarjassaan. Kilpailu pidettiin lokakuussa Haminassa.  
 

Onnea Heikille! 

 
 

Seppo Kiittää! 
 

Seppo Niemi haluaa vielä kiittää syntymäpäiviensä 
vieraita muistamisesta Kahvisaaressa  

(ed. Kiisassa oli lipsahtanut Myllysaari) 
 

Souvareitten sanoin: 
 

Hän lepää nuotioilla, vaan ei unta etsikkään. 
On hyvä yksin olla, aatos kun käy retkiään. 

Yö kuiskaa tunturissa, nukkuu Lapin erämaa, 
on suo kuin pumpulissa usvaa kohoaa. 

Yö tunturissa on ja seutu rajaton, 
puhuu ikivanhaa korutonta kieltä. 

Yön tunturissa ei hän soisi päättyvän, 
luonto karu sieluun valaa nöyrää mieltä. 

 
Souvarit: Yö tunturissa 

 
Seppo Niemi, Ikineuvos, Aleksin Kelohonka ja 

Myllykiepin Tervastanto! 
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Tiirismaan Ladun verkkosivut ovat uudistuneet 
 

Otimme käyttöön uudet kotisivut yhdistyksessämme. Syy muutokseen oli uusien sivujen 
päivittämisen yksinkertaisuus ja nopeus. Ei tarvitse erillisiä tiedostojen siirtoja, vaan päivitys 
voi tapahtua suoraan selaimella. Lisäksi päivityksiä voi suorittaa useammalla 
käyttäjätunnuksella. 
Tällä hetkellä sivujen muotoilussa hakemisto on vasemmassa reunassa ja eri sivujen alla voi 
olla useampia alasivuja. Tulevat tapahtumat voidaan tehdä kalenterimuotoon. 
Lisäksi sivuille voidaan luoda kuvagallerioita, joissa pikkukuvaa klikkaamalla saa kuvan 
suurennettuna. 
 
Käykää tutustumassa ja antakaa palautetta email:tiirismaan.latu@pp.phnet.fi 
 
Toiveena on jossain vaiheessa saada skannattua kaikki Kiisat vuodesta 1975 alkaen. 
 
nettiterveisin, Reiska 
 

Jäsenlehtemme Kiisa on täyttänyt 40 vuotta 
 

Ensimmäinen Kiisa ilmestyi 1975, vaikka lehdessä ei ole ilmestymispäivää kerrottukaan, mutta 
tekstistä voi päätellä ajan ja seuraavat lehdet ovat vuodelta 1976. 
Lehdessä kerrotaan myös nimen Kiisa merkitys: 
 

Kiisa = lipas, arkkunen 
 
”Latulainen, olet nyt tutustunut Tiirismaan Ladun omaan 
jäsenlehteen. Joku nimikin piti olla ja otettiin aluksi tuo kiisa, 
joka saameksi tarkoittaa lipasta tai  pientä arkkua. 
Mikäli sinulla on muita ehdotuksia nimen suhteen ilmoita 
ehdotuksesi lehteä kokoavalle Eira Laiholle. Myös muut jutut, 
etenkin lapinmatkakertomukset tervetulleita. kiisa ilmestyy 
pari, kolme kertaa vuodessa, aina tarpeen tullen.” 
 
Näin Kiisassa 1 vuodelta 1975. Nimi oli ilmeisen hyvä, koska 
se on kestänyt jo 40 vuotta. Nykyisinhän lehtemme ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa, mutta muuten sisältöön toivotaan 
samanlaisia tekstejä.  
Varsinkin nuo matkakertomukset kiinnostavat, varsinkin jos matkalla on tapahtunut jotain 
erikoista tai elämää suurempia kokemuksia. 
 
Tiirismaan Ladun puheenjohtaja toimi silloin Toivo Laine ja sihteerinä Eira Laiho. Sivuja 
lehdessä oli 8, (tosin kaksi niistä oli tyhjiä). Voit käydä katsomassa lehteä PDF-tiedostona 
verkkosivuiltamme kohdesta: Jäsenlehti Kiisa – 1975. 
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