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Johtokunta 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)gmail.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 2017 lokakuussa 1310  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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mailto:tiirismaan.latu@pp.phnet.fi
mailto:jasenpalvelu@suomenlatu.fi
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mailto:tuukka.viljanen@outlook.com


                                   KIISA 4/2017                             3

  Onnea 60 – vuotiaalle !

Arvasikohan Lahden seudulle perustetun latuyhdistyksen ”isät” että järjestö elää ja samalla 
voimistuu vuosien varrella. Yhdistys on jo päässyt ”aikuiseksi” eli 60-vuotissynttärit on 
pidetty.

Tiirismaan latu on pystynyt vastaamaan ajan haasteisiin ja tuonut uusia lajeja liikkujien 
iloksi.  Uudet lajit tarvitsevat aina myöskin vetäjiä jotta kakki halukkaat voisivat perehtyä 
uusiin lajeihin. Suurimpana haasteena näkisin saman ilmiön kuin kaikissa muissakin 
yhdistyksissä;  ihmisten sitoutumisen puutteen. Meillä on kyllä toimiva ydinporukka,  mutta 
yli 1300 ihmisen liikuntatarpeita tyydyttämään tarvittaisiin lisää sitoutuneita vetäjiä.

Syksyn korvalla olemme saaneet käyntiin myös Tiiristuvan laajennuksen. Sateisen kesän 
jälkeen on myös syksy ollut rakentamiselle aika haastava. Tätä kirjoitettaessa on harjakaiset 
jo pidetty ja siirretty ulkovuorauksen ja sisätilojen hommiin.
Talvi on toiminnassamme aktiivista aikaa;  aloitamme muutamat uudet harrastekokeilut 
joista Kiisassa on erillinen esittely.

Tämäkin vaatii talkootoimintaa joten tulkaa mukaan järjestelemään iloisia liikunta- ja 
ulkoilutapahtumia !!!

Terveisin   Hannu 61v
 

  

Tiiristuvan varaston rakennustyömaa edistyy vauhdilla

TIIRISMAAN LATU
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Tulevia tapahtumia:

Tammikuu
MA 8.1. klo 18 Perheliikuntaa   Pikku-Tiilijärvellä – seuraa facebookia
TI 9.1. Jumppa  jatkuu Möysän koulussa
LA-SU 13.-14.1. Jussin hiihto Myllykiepistä
LA-SU 27.-28.1. Hämäläisten pikkujoulu, pitopaikka selviää myöhemmin
28.1.-11.3. Suomen Latu 80 v lumiukkokampanja

Helmikuu
SU 4.2    Tiirismaan 50 laturetki/Angry birds Go Snow-talviseikkailu 
LA 24.2. Finlandia-hiihdon Metsäkatsomo Tiiristuvalla 

Maaliskuu
 MA 5.3. klo 18. Perheliikuntaa  Pikku-Tiilijärvellä – seuraa facebookia

Lisäksi lapsille ja perheille Pop up –tapahtumia, joista ilmoitetaan Tiirismaan 
ladun kotisivulla ja facebookissa

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

Polkujuoksijat! Juoksukalenteri päivittyy ensivuoden osalta nettisivuille ja
facebookiin.

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

TIIRISMAAN LATU
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Jumppa kutsuu taas kesän jälkeen!

Latulaisten jumpan kevätkausi alkaa ti 9.1.18. 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.

Kaikille avoimet MAASTOPYÖRÄILYN KESKIVIIKKOLENKIT

jatkuvat myös talvikaudella lumitilanteen mukaan, jos innokkaita osallistujia riittää.
Lähtö keskiviikkoisin Hollolan Heinsuolta klo 18, ellei toisin ilmoiteta (varmista aina 
facebookistamme). Ajellaan Hollolan seudun lähipolkuja. Jos 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-ohjaaja tom.karppinen@gmail.com (0400-616566).

Pidempiä MAASTOPYÖRÄRETKIÄ eli makkaralenkkejä muihin
kohteisiin

järjestetään talvella satunnaisesti kysynnän ja lumitilanteen mukaan. Nämä retket 
ajetaan viikonloppuisin ja pääosin valoisaan aikaan.

Makkaralenkeistä ilmoitellaan facebookissa ja keskiviikkolenkeillä. Voit myös ehdottaa 
omaa kohdetta ja ajankohtaa.
Lisätietoja mtb-ohjaaja tiina.riikonen@iki.fi (050-560 1770).

Kansainvälinen läskipyöräilyn teemapäivä 
GLOBAL FAT BIKE DAY lau 2.12.2017

Fat bike -päivänä järjestetään yhteisiä läskipyöräretkiä eri puolilla maata ja maailmaa 
samana päivänä. Tiirismaan Latulaiset osallistumme porukalla Lahden alueen retkeen. 
Lähtö ravintola Lokin luota klo 10.

Huom. ei Ladun järjestämä tapahtuma! Seuraa ilmoittelua ja ilmoittaudu mukaan 
facebook-ryhmässä "Maastopyöräily Lahti".
Reitti yms. tarkentuu lähempänä.

TIIRISMAAN LATU



6                                 KIISA 4/2017

 

Jussin Hiihto Myllykiepissä 13.-14. tammikuuta 2018

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.

La 13. tammikuuta lumitilannetta harkiten umpihankilaturetki Hollolan ja 
Hämeenkosken takamailla.  Ellei lumikelejä ole hiihdettäväksi asti vaellusta 
tammikuisessa metsässä. Lounas erämaalaavulla. 

Saunomista ja retkimuisteloita kuluneen päivän tai takavuosien vaelluksista.
Su 14. tammikuuta pulkkamäkeä ja muuta lystinpitoa. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Hannu Backman p. 044-3320 232

Tervetuloa nauttimaan Finlandia-hiihdon tunnelmasta! 
Tiirismaan Latu järjestää jo perinteisen talviulkoilutapauksen

Finlandia-hiihdon METSÄKATSOMO
Tiiristuvalla lau 24.2.2018

Tule kannustamaan hiihtäjiä ja aistimaan urheilujuhlan tunnelmaa! 
Tule bongaamaan tuttuja suksijoita ja ulkoilemaan hyvässä seurassa!
Myynnissä muurinpohjalettuja, kahvia, mehua ja makkaraa ym. 
Ota mukaan torvia, viirejä, rumpuja, kelloja, lippuja ja muuta kannustusrekvisiittaa, jotta 
näymme ja kuulumme hiihtäjille!
Lämmintä päälle, täällä viihtyy
pidempäänkin! Myös perheille passeli
tapahtuma! Lapsille ohjattu Metsämörrin
talvipolku. 

Lisätietoja hiihdosta ja aikatauluista:
 https://www.finlandiahiihto.fi/

* Metsäkatsomon tarkempi kellonaika
ilmoitetaan lähempänä mm. facebookissa
ja Tiiristuvan taululla.

Ps. tarvitsemme tietysti myös muutamia vapaaehtoisia tapahtuman järjestelyihin. 
Ilmoittaudu Tiinalle: tiina.riikonen@iki.fi

TIIRISMAAN LATU
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Tiirismaan 50. Laturetki
Sunnuntaina 4. helmikuuta 2018

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

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.

Lapsia ja nuoria hiihdättää Angry Birds-parvi omilla hiihtokuvioillaan. 
Jättiritsa-ammuntaa, lumikenkäilyä, polkkamäkeä, hiihtoa ja paljon muuta toimintaa

Tervetuloa osallistumaan. 

TERVETULOA KAIKKI MUKAAN! Joko hiihtämään tai talkoisiin! 
LISÄTIETOJA: Hannu Backman p. 044-3320 232

Laturetken merkkaustalkoot la 3.2.2018

Lähdetään Tiiristuvalta klo 9.00. Varaa reppu viitoitusmerkkejä varten.
Viitoitetaan reitit Heinsuolta Tiiristuvan kautta Tapanilaan ja Messilän kautta

Tiirismaalle, josta käännytään Työtjärvelle ja Varrassuolle.
Helmikuinen lumitilanne sanelee voidaanko Tiirismaan ladut avata laturetkelle.

TIIRISMAAN LATU
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 HIIHTOVIIKKO KILPISJÄRVELLÄ 2018, VK 15

Kilpisjärven hanget kutsuvat jälleen! Huhtikuussa hanget ovat parhaimmillaan, ja päivässä 
riittää valoisaa aikaa enemmän, kuin jaksamme hiihtää. Olemme laittaneet ”tilaukseen” 
hyvät hankikannot ja runsaasti auringonpaistetta.
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; ehkäpä tanssiakin.
Paikalliset yrittäjät järjestävät viikon mittaan erilaisia retkiä, mm Haltille ja jäämeren 
rannalle Tromssaan.
 

Lähdemme pe-iltana 6.4.2018 ja palaamme lauantaina 14.4.2018
 

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 

ENNAKKOTIETOA SYKSYN 2018 RUSKAMATKASTA

Tänä vuonna Lapista palatessa alustavasti suunniteltu Itäkairan suunta ja Joulupukin 
kotimaisema, Korvatunturi, on toteutumassa. Päiväretkeläisille järjestyy majoitus 
Pyhätunturilta ja Kemihaarastakin muutamalle henkilölle. Kummastakin paikasta saa
 tarvittaessa myös ruokapalvelut. Vaeltajat majoitetaan kotimatkaa edeltäväksi yöksi 
Pyhätunturille tai välittömään läheisyyteen. Pyhä-Luoston aluellekin  voi jäädä vaeltamaan.
Tarkemmat tiedot seuraavassa Kiisassa, mutta ilmoittautua voi aiemminkin, terhi.k.koivisto 
at gmail.com.

Ajankohta on vanha perinteinen vk 37, eli 7-15.9.2017

TIIRISMAAN LATU
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Metsurin Pilates

”10 kerran jälkeen tunnet eron. 20 kerran jälkeen näet eron. 30 kerran jälkeen kehosi on 
täysin uudistunut.” Joseph Pilates

Pilates on kehittäjänsä mukaan nimetty 
kehonhallinnan harjoitusmenetelmä. Tätä alun 
perin nyrkkeilijöille kehitettyä menetelmää 
käytetään niin tanssissa, voimistelussa, urheilussa
kuin myös erilaisten vammojen terapiassa.
Pilates- menetelmässä harjoitetaan kehon syviä 
lihasryhmiä ja vahvistetaan keskikehon hallintaa. 
Näillä on suuri merkitys hyvässä ryhdissä ja 
voiman tuotossa. Hengitystekniikka, 
vatsalihaskorsetin hallinta ja lantion asento luovat
perustan hyvälle kehonhallinnalle. Kaikki muu 
rakentuu sen päälle. 

Metsurin Pilates perustuu Pilates-menetelmään ja
on kehitetty kehon huolloksi fyysisesti vaativan 
työn ammattilaisille, mutta sopii myös sekä 
aktiivikuntoilijoille että istumatyötä tekeville.

Antti Tikkanen, Somatic Pilates-ohjaaja

Pilatestunnit alkavat ke 10. tammikuuta 
klo 20.45 – 21.45 Hollon uimahallin judosalissa, 
johon on käynti uimahallirakennuksen koulun 
puoleisesta ovesta.
Lisätiedot: p. 044 3320 232 tai
hannu.backman@phnet.fi

TIIRISMAAN LATU
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Syyskokouksen päätöksiä

Hallituksen uusi kokoonpano:  Mikko Hirn, Tom Karppinen, Siskoliisa Keskiväli
Terhi Koivisto, Tiina Riikonen, Timo Riikonen, Anni Viljanen, Päivi Virtanen ja
Hannu Tuunanen

Varajäsenet:  Helena Kämäräinen ja Tuukka Viljanen.

Jäsenmaksut säilyvät ennallaan: Henkilöjäsen 24 €, perhejäsen 35 €, 
rinnakkaisjäsen, nuorisojäsen ja toisen yhdistyksen jäsen 12 €. 
Yhteisöhenkilö-jäsenmaksu on edelleen Suomen Ladun kaikille alayhdistyksille 
määrittämä 26 €. 

Tiirismaan Latu 60-vuotta

Tiirismaan Latu ry juhli lauantaina 11. marraskuuta 60-vuotista taivaltaan ulkoilun ja 
luontoliikunnan edistämisessä. Puheita, onnitteluja, historiikkia, ansiomerkkejä aktiivisille 
toimijoille, ravintola Voiton maukkaita antimia, musiikkia, vanhoja retkikuvia, vähän 
tanssiakin, ja paljon yhteistä seurustelua ja kuulumisten vaihtoa! 
Yllättäen myös Joulupukki saapui juhlaan lahjasäkkeineen, sillä tavallisestihan näihin 
aikoihin on vietetty Ladun pikkujoulua. 

SUOMEN LADUN ANSIOMERKIT

Pronssiset ansiomerkit: Backman Kerstin, Keskiväli Siskoliisa 
Hopeiset ansiomerkit: Riikonen Timo,Virtanen Päivi
Kultaiset ansiomerkit: Järvinen Merja,Järvinen Timo A, Järvinen Timo J, Koivisto 
Terhi, Riikonen Tiina, Virtanen Aila.   Kuva etusivulla. Kuvasta puuttuu Siskoliisa 
Keskiväli (Veijo H)

TIIRISMAAN LATU
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Jukolan Viesti
LAHTI – HOLLOLA

Kutsuu Hollolan Hälvälään viettämään yötöntä yötä
maailman suurimman suunnistustapahtuman

talkoolaisena.
Hommia löytyy siististä sisätyöstä kenttätöihin

kilpailukeskusessa tai metsän siimeksessä.

Ilmoittaudu talkoolaiseksi:
http://www.jukola.com/2018/toimitsijat/ilmoittaudu-

juhla-jukolan-tekijaksi/

Suomen Ladun ja KKI:n projekti - Kunnossa Kaiken Ikää

Tavoitteena on kannustaa liian vähän liikkuvat aikuiset aloittamaan
säännöllinen liikuntaharrastus ja kiinnittämään huomiota terveellisiin
elämäntapoihin. Erityinen painopiste on innostaa väestöä ulko- ja luontoliikuntaan.
OSALLISTUJAMÄÄRÄT: 10 – 20 osallistujaa/ryhmä. Osallistuminen on
maksullista, esim. 20 €/osallistuja. Tällä tavalla saadaan henkilöt
sitoutumaan kahden kuukauden ajan viikottaisiin harjotteisiin.

OHJAAJAT: Luennoitsija Sydänliitosta, kuntotestit KKI-ohjeiden mukaan, onko
mahdollista käyttää joitakin opiskelijoita?, latuyhdistyksen ohjaajat,
hiihdon ammattilaisia.

SISÄLTÖ: Perustetaan "Hiihtämällä hyvä olo"- liikuntaryhmät (tiedotus
lehdessä, sosiaalisessa mediassa ja liikuntatapahtumissa). Perustetaan kolme tai
neljä ryhmää.  Ryhmät kokoontuvat joka viikko kahden kuukauden ajan. Kokoontuminen 
kestää 1-2 tuntia/kerta. 

Katso lisätietoja nettisivultamme www.tiirismaanlatu.fi/kki-kunnossa-kaiken-ikaa/

Ilmottaudu Hannu Backmanille, p. 044 3320 232 tai
hannu.backman@phnet.fi

TIIRISMAAN LATU
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Tiirismaan Ladun Juhlavuoden vaellus Saksan Alpeille

Tiirismaan Ladun juhlavuoden vaellus tehtiin lokakuun alussa Saksan Alpeille.
 Tukikohtamme oli Berchtesgaden, jossa asuimme Marke ja Heikki Piuholan isännöimässä 
Burmesterhausissa. Piuholat ovat remontoineet 1800-luvulla rakennetusta kivitalosta 
viihtyisän majatalon, joka soveltuu mainiosti Alpeilla retkeileville.  Talo on kaupungin 
vanhassa, kauniissa keskustassa, kävelymatkan päässä ovat kaupat ja lukuisat ravintolat.
 Taustalla kohoavat Alpit luovat jylhät kehykset koko kaupungille.  Kuudentoista hengen 
porukkamme varasi viikoksi koko Burmesterhausin majoituskapasiteetin.

Seikkailumme alkoi Munchenin lentokentältä, josta vuokrasimme kaksi tila-autoa 
käyttöömme viikoksi.  Autoilla siirryimme heti aamuisin kätevästi vaellusreittien 
lähtöpaikoille ja näin meille jäi koko päivä aikaa retkeillä maastossa.  Kävimme viikon 
aikana Kneifelspizessä alppimajalla, Kuhrointalmissa alppimajalla, josta osa jatkoi 
Watsmannhausille, Salzburgissa, Kehlsteinissä Kotkanpesällä, Almbachklammin-rotkolla, 

Königssee-järvellä vesibussiretkellä, viimeisenä päivänä nousimme vielä museohissillä 
jonkin matkaa ylöspäin, osa vieraili Hitlerin museossa, patikoimme pienen veryttelylenkin ja 
kävimme syömässä mahtavat tuulihatut retken päätteeksi.

Berchtesgaden ja sieltä alkavat vaellusmaastot olivat tosi onnistunut matkakohde. Ari valitsi 
kullekin päivälle hienoja reittejä ja tutustumiskohteita sääennusteen mukaisesti ja ajoitus 
onnistui hyvin.  Korkeimmilla paikoilla saimme ihailla maisemia auringonpaisteessa, 
metsäisiin reitteihin ja Salzburgiin tutustuimme sumuisina päivinä. Reitit olivat hyvin 
merkittyjä, joten voimme helposti jakautua kahteen eri ryhmään vaeltajien kunnon ja 
toivomusten mukaisesti. Markelta ja Heikiltä saimme paljon tietoja paikallisista palveluista 
ja tutustumiskohteista.  Vielä jäi paljon näkemättä ja vaellusreiteistä suurin osa kulkematta, 
joten tilaisuuden tullen lähtisin mielelläni uudelle matkalle Berchtesgadeniin. 

Sumuisilla vuorilla
  

Matkustuspäivän jälkeen sunnuntaina, lähdimme “veryttely” patikalle tihkuisessa säässä.
Ensin kävelimme Maria Gern nimiseen kylään, josta aloimme nousta kohti Kneifelspitzeniä 
(1189m). Polku oli leveää ja hyvin kuljettavaa, joskin nousu antoi poskille mukavasti punaa 
ja kylmästäkään ei tarvinut kärsiä. Ylös päästyämme vuori oli kietoutunut sumuun ja 
näkyväisyys ympärillä olevaan maisemaan oli tyystin kadonnut.

Huipulla olevassa kahvilassa nautimme lämmintä juomaa ja erinomaisia leivonnaisia.
Laskeuduimme alas eri reittiä, ja saavuttuamme Maria Gernin kylään poikkesimme vielä 
paikallisessa majatalossa välitankkauksella ennen majapaikkaan patikointia.
Ensimmäinen vaelluspäivä oli sumusta huolimatta mukava, vauhti oli sopiva ja tauot 
maittavia, jäimme innolla odottamaan seuraavan päivän retkeä, olihan luvattu 
aurinkoisempaa keliä ja vielä korkeammalle nousua.

TIIRISMAAN LATU
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Watzmannin valloitus

Maanantai aamulla lähdettiin Arin ”hehkuttamalle” patikkareissulle kohti Watzmannia, joka 
on Saksan toiseksi korkein vuorenhuippu ja ylväänä hallitsee koko seudun taustamaisemaa. 
Tavoitteenamme oli nousta 2000 metrin korkeudelle eli edessä oli raskas nousu. Autoilla 
siirryttiin lähemmäksi kohdetta ja pienen etsimisen jälkeen löytyi opasteet ja polku kohti 
Watzmannia. Viitassa oli annettu arvio kävelyajasta Watzmannhaus-majatalolle 5 tuntia ja 
välietappi Kuhrointalm-majatalolle 3 tuntia. 
Noustuamme pätkän kivikkoista polkua tuli vastaamme helposti kuljettava, leveähkö väylä, 
välillä loivempaa ja välillä jyrkempää nousua. Päivä oli upean aurinkoinen. Taukoja pidettiin 
ryhmän kasassa pitämiseksi, tankkausta ja vaatteiden vähentämistä varten. Saavuttuamme 
ensimmäiselle majatalolle Ari selvitti ylemmäs lähtijät. Vuoristomajan terassilla nautittiin 
pikaisesti kahvit/teet&appelstrudelit ja lähdimme jatkamaan nousua 6 hengen voimin. 
Osa porukasta jäi nautiskelemaan rennosta elämästä
ja retkeili majan lähipoluilla ja lounasteli rauhassa. 
Lehmälaitumen jälkeen polku muuttui
kapeammaksi, kosteaksi ja kohta alkoi löytymään
jyrkkää nousua kallionkupeessa, missä kallioon
kiinnitetty vaijeri oli välillä tarpeen ja askeleet piti
harkita tarkoin kivikossa. Tämä osuus ei ollut
kuitenkaan kovin pitkä ja puurajan ylitettyämme
reitti muuttui helpommin käveltäväksi avorinteeksi
ja maisemat laajenivat entisestään. Nousu jatkui
puuskuttavan jyrkkäänä ja ylöspäin edettiin
siksakkia. 
Kaunis päivä oli saanut paikallisetkin liikkeelle ja
moikkailevia vastaantulijoita oli aina silloin tällöin.
Watzmannhausille (1945 m mpy) saavuttuamme
jatkoimme vielä vähän matkaa ylös vuoren rinnettä
saavuttaaksemme 2000:n metrin korkeuden. 

Harvoin on evästauolla niin upeita näkymiä ja
aurinkoinen päivä kruunasi kaiken! Rinteessä
syötyjen eväiden ja maisemien kuvaamisen jälkeen
nautittiin majatalon kahvilassa saavutuksestamme riemuiten kunnon ”voitonkahvit”, ja siellä 
meitä palveltiin suomeksi! 
Paluu tehtiin samaa reittiä kuin nousu. Päivä oli jo pitkällä, joten vauhtia jouduttiin pitämään 
aika reippaasti. Puolimatkan krouvissa nälissämme nautittiin valkoiset makkarat ja tankattiin 
lisää juomavettä reppuihin. Sitten olikin jo kiire jatkaa, matkaa oli paljon ja aikaa vähän, 
ennen hämärän ja pimeän tuloa! Onneksi loppumatka oli helposti käveltävää osuutta, 
vaikkakin alamäki on jaloille yllättävän rankkaa. Polvet ja nilkat muistuttivat 
olemassaolostaan alastulossa. 
Pimeys ehti laskeutua ennen autoille saapumista mutta vahingoitta selvittiin! Toinen osa 
porukkaa oli palaillut Königseen kylälle jo meitä ennen. Se mitä se porukka teki meitä 
odotellessa on oma tarinansa! 
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Välipäivä Salzburgissa

Kahden vaelluspäivän jälkeen pidimme välipäivän ja suuntasimme Itävallan puolelle, 
Salzburgiin. Aamulla Berchtesgadenissa satoi, Salzburgissa oli vain pilvistä. Itävallan ja 
Saksan rajalla ei ollut mitään rajamuodollisuuksia.
Salzburgissa on 153 700 asukasta, ja Salzach-joki jakaa sen kahtia, joten se  näytti pieneltä 
kaupungilta. Matkailu on tärkeä elinkeino, onhan kaupunki Wolfgang Amadeus Mozartin 
( 1756-1791 ) syntymäkaupunki. Sanoisin, että Mozartin syntymäkoti, nykyisin museona, on 
kaupungin meganähtävyys. Talon edessä parveili nytkin turisteja sen verran paljon, että 
helposti se löytyi. Voi vaan kuvitella, millainen kuhina siellä on turistisesonkina. Museossa 
oli erilaisia esineitä Mozartin ajalta ja tietysti nuottipapereita ja soittimia.
Tuliaisiakin löytyi, ainakin Mozartin suklaakuulia ja magneetteja. Lähistöllä oli paljon 
matkamuistomyymälöitä, kahviloita ja ravintoloita.

Vaelluskokemus Baijerin Königsseellä
   
Tiirismaan ladun 60-vuotismatkalla vaelsimme alkuviikolla Watzman-vuorella ja osa 
ryhmästämme patikoi vaativan reitin korkealla sijaitsevalle majalle asti. Itseäni jäi 
harmittamaan, etten uskaltanut lähteä mukaan, joten päätin, että Königsseellä lähden ylös tuli
mitä tuli.

Sanomattoman kauniin, vuorten ympäröimän Königseen ylityksen jälkeen saavuimme 
vaelluksen aloituspaikkaan Salettiin. Ryhmämme jakautui kahteen porukkaan: 
yhdeksän jäi alarinteille ja kuusi meistä lähti ylös vuorelle. Täytyy sanoa, että meinasi kyllä 
mennä pupu pöksyyn jyrkkää rinnettä katsoessa, mutta ei kun matkaan vaan.

Pian siirryimme metsän siimekseen ja lähes pystysuora polku alkoi. Ensimmäisen kilometrin 
aikana noustiin ja noustiin puisia sekä kivisiä porrasrakennelmia 1350 metrin korkeuteen. Jo 
tässä vaiheessa meikäläinen kerkesi ehdottaa vauhdin hiljentämistä. Olin kulkenut ryhmän 
viimeisenä ja siirryin tässä vaiheessa toiseksi oppaamme Arin perään, jossa ajattelin kyllä 
olevani joukon jarruna, mutta en ainakaan jäisi muista jälkeen.

Sitten taas kiivettiin…
Pieniä juomataukoja pidimme
aina 50 metrin nousun jälkeen
ja pulssikin sekä hengitys
ehtivät hieman tasaantua.
Samalla pystyimme
katselemaan muuallekin kuin
jalkoihimme ja näkymät
olivat mahtavat. Sää suosi ja
koko Königssee näkyi
ruskanvärisine rinteineen ja
monivivahteisine vesineen.
 - Upeaa!
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Mitäs sitten? Tietenkin noustiin! Vähän väliä otettiin vaijerista tukea ja kiskoimme itseämme 
ylös. Ainakin minä jouduin vaikeissa paikoissa käyttämään käsiä paljon käsiä vetovoimana, 
koska lyhytjalkaiselle askelmat tuntuivat olevan liian korkeita, vai olisiko sittenkin ollut 
kuntoilun vähäisyys syynä.
Ensimmäinen pidempi tauko pidettiin 2,5 tunnin kapuamisen jälkeen, jolloin neljän nuoren 
joukko ohitti meidät. Heillä oli mukanaan kuminen kanootti ja näimme heidät myöhemmin 
ylhäällä melomassa.  Niin ne nuoret.

Sitten tapahtui ihme - aloimme laskeutua, mutta eipä sitä iloa kauan kestänyt, koska taas 
polku nousi 250 metriä Grünseelle. Järveen laskevalla rinteellä söimme eväät ja katselimme 
fantastista maisemaa. Vesi kimmelsi auringonpaisteessa, lehtikuuset ja lehtipuut loistivat 
keltaisina sinistä taivasta vasten. Oli hiljaista. Siinä olisin istunut vaikka kuinka kauan
näkymää ihaillen.
Loppujen lopuksi saavutimme korkeimman kohdan, 1760 metriä. Kello näytti 14.45 ja 
viitassa luki laskeutumiseen kuluvan aikaa kolme ja puoli tuntia.
Homma pysyi hanskassa muuten, mutta olimme vaarassa myöhästyä viimeisestä takaisin 
lähtevästä veneestä, jonka lähtöajaksi ilmoitettiin 17.30.

Lähdimme alaspäin pikamarssia. Aloin olla tässä vaiheessa aika puhki, mutta vaikka polku 
oli epätasainen ja siinä oli irtokiviä sekä askelmia, laskeutuminen sujui ihmeellisen hyvin, 
eivätkä polvetkaan ”valittaneet”.
Varovainen piti olla, mutta en ole koskaan tullut alaspäin sellaista haipakkaa.  Ari kyllä 
varoitti meitä, että vauhti on pidettävä sellaisena, että pääsemme ehjin nahoin alas, vaikka 
myöhästyisimme veneeltä. Maisemat olivat komeat, jylhät ja kauniit, mutta niitä emme 
ehtineet pysähtyä katselemaan.
Aikaa kului vain kaksi ja puoli tuntia ja saavuimme Bartolomeuksen kappelille klo 17.15 eli 
vartin ennen aluksen lähtöä. Vaellusmatkaa kertyi 18 km ja aikaa kului seitsemisen tuntia. 
Kokonaisnousua kertyi 1200 metriä ja se oli jyrkkää. ”TYTÖT”  ME TEIMME SEN!

Vierailu Kotkanpesällä

Yhden aamupäivän käytimme tutustumalla Kotkanpesään. Se sijaitsee 1834 metrin 
korkeudessa Kehlstein-vuorella
muutamia kilometrejä Berchtesgadenista
kaakkoon. Vuorikiipeilijät ja retkeilijät
tunsivat  luonnonkauniin vuoren jo 1700-
luvun lopulla, mutta alueen historia
muuttui natsidiktatuurin aikana. Hitler oli
ihastunut alppimaisemiin jo 1920-luvulla
ja 1933 valtaannousunsa jälkeen alkoi
muuttaa aluetta toiseksi
hallintopaikakseen. Obersalzbergin
kylään rakennettiin kaikille tärkeimmille
natsijohtajille omat huvilat paikallisilta
pakkolunastetuille maille. 
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Kotkanpesä, eli Kehlsteinhaus, rakennettiin Martin Bormannin aloitteesta Hitlerille 50-
vuotislahjaksi. Rakentaminen toteutettiin vaativissa oloissa 13 kk aikana 1937-39 (talvella ei 
voitu  rakentaa) 3500 työntekijän voimin. Ensin oli rakennettava vajaa 7 km mittainen tie 
jyrkän vuoren rinteille, sitten vielä hissikuilu ylätasanteelta ylös, ennen kuin oli mahdolisuus 
varsinaiseen rakennustyöhön.
Kotkanpesästä tuli edustushuvila, jonne vain valitut pääsivät. Hitler itse vieraili siellä vain 14
kertaa. 
Sodan jälkeen amerikkalaiset hallitsivat Kotkanpesää vuoteen 1952 asti. Muut alueen 
natsihallinnosta muistuttavat rakennukset hävitettiin, mutta pommituksissa vaurioitumaton 
Kotkanpesä säästettiin. 
Kotkanpesä on suosittu turistikohde, ja siellä käy puolen vuoden sesongin aikana puolisen 
miljoonaa turistia. Kapean tien takia turistivirtojen ohjailu on hyvin järjestelmällistä. 
Pääsylipusta käy ilmi bussin numero ja lähtöaika. Erikoismoottorein ja -jarruin varustellut 
bussit ajavat letkassa ylös 1700 m korkeuteen tarkan aikataulun mukaan. Kääntöpaikalta 
matkaa jatketaan hissillä, mutta sitä ennen pitää varata aika paluukuljetukselle. 127 m pitkä 
luola johtaa hissille, joka vie matkaajat 124 metriä ylemmäs Kotkanpesälle. Pyöreässä 
hississä on peiliseinät, sillä niillä yritettiin hillitä Hitlerin korkean paikan kammoa.

Meitä onnisti sään suhteen, sillä oli kirkas ilma. Maisemat olivat huikeat! Königssee-järvi, 
Watzmann-vuoren huiput, alpit joka suuntaan, maisemat aina Itävallan puolelle asti 
avautuivat ympärillämme. Huipulla olisi viihtynyt pidempäänkin! 
Mielenkiintoinen oli yksin bussimatkakin. Kapea serpentiinitie jyrkällä rinteellä, tunnelit, ja 
jälleen, ne maisemat! Kyllä kamerat räpsyivät.
Myöhemmin viikolla osa ryhmästämme vieraili vielä Kolmannen valtakunnan aikaa 
esittelevässä Dokumentaatiomuseossa. Näyttely koostui lähinnä valokuvista teksteineen, 
jotka olivat vain saksaksi. 

Tietäen natsihallinnon kauhutapahtumat keskitysleireineen, olin kuvitellut näyttelyn hiukan 
erilaiseksi. Tämä näytti lähinnä turisteille silotellulta versiolta. Ehkä tekstit kertoivat kieltä 
osaavalle enemmän.
Osana museoon kuuluvat maanalaiset bunkkerit ja luolastot meiltä jäivät näkemättä, sillä 
niihin ei nyt päässyt museon laajennustöiden takia.

Matkamuistoja kasailivat ja kuvia ottivat (myös kuvat takasivulla):
Merja J, Lissu, Merja M, Ritva L, Paula itsensä ylittäjä ja yllättäjä Terhi K
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Tiirismaan Latu järjestää jäsenilleenpatikointimatkan Saksan
Alpeille lokakuussa 2018

Aika: viikko 41 ( 8.-14.10.2018)
Kohde: Berchtesgaden, Etelä-Saksassa, Itävallan rajalla
Majoitus: Hotel Burmesterhaus, 2-5 hlö huoneistot
Opas ja matkanvetäjä: ammattilainen vaellusopas Ari Lähdesmäki (puh. 050-442 1650)
Ryhmäkoko: 15 hlöä +opas
Ohjelma: samankaltainen kuin tämän vuoden reissulla, eli lue oheiset tarinat. Päivittäin 
tehdään patikkaretkiä lähialueella ja vieraillaan eri kohteissa hiukan kauempanakin. Matka 
edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä kuntoa.

Ilmoittautuminen sähköpostilla: ari.lahdesmaki@gmail.com & tiirismaan.latu@gmail.com 
Huom! Laita viestiin saajaksi molemmat osoitteet!). Ilmoita nimesi, puh.no, sähköposti ja 
kerro myös lyhyesti, miten olet mukana yhdistyksen toiminnassa.
Jos halukkaita on enemmän kuin mukaan mahtuu, etusijalla ovat Tiirismaan Ladussa 
aktiivisesti toimivat jäsenet.

Huomioi, että matkan hinta määräytyy mm. lentolippujen tarjouksista ja siksi ennakkomaksu 
maksetaan jo ennen joulua! Alustava hinta-arvio liikkuu välillä 700-900 e/hlö. Hinta sisältää 
lennot Hki-München-Hki, vuokra-autot viikoksi, majoitus, turistiverot, suomenkielinen 
opastus retkillä ja majapaikassa. Hinta ei sisällä ruokailuja eikä esim. mahdollisia 
pääsymaksuja nähtävyyskohteisiin.  Osallistujille pidetään infotilaisuus hyvissä ajoin ennen 
matkaa. Lisätietoja mm. hinnasta ja ilmoittautumistilanteesta Arilta.

TIIRISMAAN LATU



                                   KIISA 4/2017                             19

Pekka Pasanen esittelee valmistamaansa ahkiota, jonka hän lahjoitti 60-vuotiaalle yhdistyksellemme.
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*Ahkioita erikoishintaan Tiirismaan Ladun juhlavuoden kunniaksi. 
Valitse sopiva malli ja tee tarjous. Tehdään sinulle yksilöllinen ahkio.*

http://sarasoft.nettisivu.org/

*Askarruttaako, haluatko takoa, porata, hitsata, höylätä, sahata, liimata?
Oikea osoite on silloin Ideaverstas. Avoinna 24/7 joka päivä.

Aloittelijoille opastusta.*

http://www.ideaverstas.fi/
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