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Johtokunta 2021

Puh.johtaja: Hannu Backman     email:hannu.backman(at)phnet.fi   044 - 3320 232
Varapuh. joht. Anni Viljanen      email:anni.viljanen(at)outlook.com  040 - 554 1561 
Sihteeri: Päivi Virtanen     email:paivivirtanen12(at)gmail.com 050 - 387 9664

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
Jorma Kampman           email:jorma.kampman(at)luukku.com         044 270 0105
Timo Riikonen                email:timo.riikonen1(at)gmail.com   0400 - 498 618
Jarno Malaska                email:malaska(at)gmail.com 040 - 737 6191
Helena Kämäräinen       email:helena.kamarainen99(at)gmail.com     0400 - 325 290
varajäsenet: 
Tiina Riikonen                email:tiina.riikonen(at)iki.fi         050 - 560 1770
Mika Rantakari     email:mika.rantakari(at)gmail.com 045 - 670 5557, 
  

rah.hoitaja:
Helena Kämäräinen       email: helena.kamarainen99(at)gmail.com  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 2021 elokuussa 1753 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* 
   

Tiirismaan Ladun omat internetsivut  löydät osoitteesta:
www.tiirismaanlatu.suomenlatu.org 

Suomen Ladun osoite on:  www.suomenlatu.fi.

TIIRISMAAN LATU

http://www.suomenlatu.fi/
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Hei!

Vuosi on taas kääntymässä
lopullisen. Seuramme toiminnot on
saatu taas
kohdilleen eli ensi Vuoden
toimintasuunnitelma on hyväksytty
ja laitettu paperille!
Mennyt vuosi oli toiminnallisesti
hyvä vaikka korona haittasi isompia
yhteistapahtumia. Toivottavasti ensi
vuosi on tapahtumille vapaampi!
Tulevaisuus Tiirismaan Ladulle näyttää valkoiselta kunhan saisimme muutamaan
asiaan muutosta. Lasten tapahtumiin tarvitsisimme lisää voimaa, näin saisimme
toimintaan mukaan nuoria perheitä.
Talven tapahtumat tulevat taas olemaan perinteisiä kuten Retkipäivä
Myllykiepissä sekä Laturetki.
Helmikuussa rakennamme jääliukumäen Moottoripyörä museolle joten kaikki
kokeilemaan liukuja ja muistelemaan samalla omaa lapsuuttaan!
Vuoden 2022 lomaosakeviikot tulevat tarjolle Kiisassa. Toivottavasti saamme
kaikki viikot vuokrattua! Kirjoitan tätä juttua täällä Äkäslompolon
Äkäsmutkassa! Olemme vaimon kanssa ensimmäiset vuokralaiset Tiirismaan
Ladusta. Ensi vaikutelma paikan sijainnista ja kunnosta on hyvä!

Toivotan kaikille hyvää Joulun odotusta ja liikunnallista vuotta 2022!

Hannu Backman
Puheenjohtaja

Äkäsmutka ulkoa ja sisältä Kuvat: Timo Riikonen
Kannen kuva: Terhi Koivisto

TIIRISMAAN LATU
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Tulevia tapahtumia:

marraskuu
 MA 22.11.21 Polkujuoksu-, pulahdus- ja puuro -tapahtuma Pikku-Tilkillä

tammikuu
8. – 9.1.22 Talviretkeilypäivä Myllykiepissä
TI 11.1.22 Jumppa Möysän koulussa jatkuu
TO 13.1.22 Kehonhuoltoa torstaisin Hollolan uimahallin Judo-salissa 
SU 30.1.22 Tiirismaan 54. laturetki ja Lasten talvitapahtuma Hollolan 

Heinsuolla. Laturetki klo 9-15 ja talvitapahtuma klo 10-14
helmikuu

11.-13.2.22 Osallistuminen 28. Jäänveiston SM-kilpailuihin Moottoripyörä-
museon edustalla Lahdessa. Tapahtuman järjestävät Suomen 
Moottoripyörä-museo Oy, Jäälinna ry ja Luomupekka Oy

huhtikuu
Hiihtoviikko Kilpisjärvelle, vko 15

14. - 15.5.2022. Elämysmatka etelään - Tammisaari ja Bengtskärin majakka

Polkujuoksulenkit jatkuvat viikottain, ajat  facebookissa
Maastopyörälenkit jatkuvat viikottain, ajat facebookissa

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

TIIRISMAAN LATU

Yhdistyksen verkkosivujen osoite on muuttunut:
Nettisivustomme löytyvät nyt osoitteesta:

 www.tiirismaanlatu.suomenlatu.org 



                                   KIISA 4/2021                         5

Marraskuun kaamoksen kaatamiseksi ja lähestyvän joulunajan hengessä Tiirismaan Latu 
ja Hollolan Avantouimarit järjestävät yhteisen talviuinti-illan jäsenilleen.

Ma 22.11. klo 17:30-20 Kynttiläpulahdus
Vähä-Tiilijärven talviuintipaikalla

Tule kokemaan hyytävä hurmos kastautumalla kalsaan veteen. Ennen pulahdusta voit 
osallistua ohjatulle lämmittelylenkille.
Rannalla nuotio ja tunnelmavalaistus. Tarjolla kuumaa glögiä – sekä joulupuuroa, niin 
kauan kuin isosta padasta riittää! 
Mukaan tarvitset uima-asun ja pyyhkeen sekä lämmintä vaatetta uinnin jälkeiseen ulkona
seisoskeluun. Lisäksi mahdollinen lenkkivaatetus ja vaihtojalkineet sekä otsalamppu. 
Lenkkiohjelma tarkentuu lähempänä, seuraa tiedotusta.

Tervetuloa Sinä Tiirismaan Ladun tai Hollolan Avantouimarien jäsen! 

JUMPPAAMAAN

Latulaisten jumppa jatkuu TI 11.1.22 Möysän koulussa os. Hiljankuja 6. Tiistaisin klo 
16.30–17.30 on tarjolla monipuolista ja tehokasta jumppaa jäsenille. Vetäjänä toimii 
viime vuodelta tuttu Artturi Verho.

Tervetuloa kaikki aiemmin käyneet ja myös uusia jumppareita mahtuu mukaan. Nyt on 
oikea aika aloittaa kunnon kohotus hellekesän jälkeen.
Maksu 15 € syksy/15 € kevät. Maksetaan Tiirismaan Latu ry:n tilille no FI85 4212 1120 
0169 63. 

Kevätkausi  11.1.22 – 26.4.23
Talvilomaviikko vko 9 (ei jumppaa)

Retkeilijän kehonhuoltoa torstaina 13.1.2022

Kiristääkö lonkka? Jumittaako niska? Tai olisiko kiva vaan olla ja hengitellä hetki?
Tiirismaan Latu järjestää jäsenilleen 13.1.2022 alkaen Retkeilijän kehonhuolto -
ryhmätunteja torstaisin klo 19.30-20.30 Hollolan uimahallin Judosalilla ja keväämmällä 
myös Salpakankaan lähiluonnossa. Tunneilla liikutaan aluksi kevyesti lämmitellen, 
tehdään erilaisia venyttely-, tasapaino- ja liikkuvuusharjoituksia ja lopuksi rentoudutaan 
ja hengitellään. Tunnit sopivat kaikentasoisille liikkujille.
Mukaan mahtuu 25 osallistujaa ja kokokevätkauden hinta on 20€. 
Ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan jo nyt osoitteessa: arauhamaki@gmail.com 
Varsinainen ilmoittautumisaika on 2.-7.1., jolloin ilmoittautuneille laitetaan myös 
maksutiedot.

TIIRISMAAN LATU
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Äkäsmutka Viikkolomaosake 

     Tiirismaan Latu ry:llä on 2 viikkoa peräkkäin.

Käyttöviikkomme ovat v. 2022 (18vkoa):
4 ja 5, 10 ja 11, 16 ja 17, 22 ja 23,
28 ja 29,  34 ja 35, 40 ja 41, 
46 ja 47, 52 ja  1/23

 

  Äkäsmutkan osoite: Kurunmutka 6, 95970 Äkäslompolo, talo B
  Viikko alkaa lauantaina klo 16 ja päättyy seur. lauantaina klo 12
           Nettisivut: https://akasmutka.webs.com  

  Lomaosaketta vuokrataan VAIN JÄSENILLE (jäsenyys tarkistetaan). 
Jos viikolle tulee useita varauksia, niin silloin arvotaan saaja! 
Omat liinavaatteet, pyyhkeet ja hygieniavälineet mukaan.
Lomaosakkeella on käytössä mm. 2 pyörää, kävelysauvoja, suksia, lumikenkiä…
Maksu lomaviikosta on suoritettava tilille: FI85 4212 1120 0169 63, kun maksu on 
tilillä, lomailija saa avainkoodin. 
Maksun pitää olla tilillä 2 viikkoa ennen lomaviikkoa.                   
Lomaviikkojen hinta määräytyy sesongin mukaan:  250 €, 350 €  ja 500 €. 

 HUOM! EI lemmikkejä sisälle!! EI tupakointia sisällä!!

 **Siivousta voi tilata: Uusi hlö haussa!

    Varaukset vuodelle 2022 viimeistään 11.12.2021 sp. tiirismaan.latu@gmail.com 

   VIRKISTÄVÄÄ LOMAVIIKKOA ÄKÄSMUTKASSA!

Tiirismaan Ladun yht.hlö: Helena Kämäräinen, p. 0400 325 290, 
         sp. helena.kamarainen99@gmail.com 

TIIRISMAAN LATU
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Talviretkeilypäivä Myllykiepissä 8.-9.1.2022

Tule retkeilemään hämäläiseen talviluontoon. Ohjelmassa hiihtelyä ”luomuladuilla”, 
lumikenkäilyä, tulistelua laavulla sekä lumileikkejä aikuisille ja lapsille.
Mahdollisuus saunomiseen ja halukkaille myös yöpymismahdollisuus, joko mökin 
parvella tai vaikka pihalla omassa teltassa.

➢ Retkeilyä eri tavoin ja evästelyä maastossa.
➢ Mahdollisesti keittolounas (omakustanteinen). Saunomista.

Ota mukaan: omat eväät päiväksi, kuivaa vaihtovaatetta, pyyhe, otsalamppu sekä omat 
sukset/lumikengät yms. Pieni määrä eräsuksia ja lumikenkiä myös lainattavissa (varaa 
ilmoittautuessasi).

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: hannu.backman@phnet.fi , 044-3320232
Muutokset mahdollisia – kuitenkin ulkoilua ja retkeilyä lumitilanteen mukaan!

Talvinen Lumiseikkailu jaTiirismaan 54. Laturetki
Sunnuntaina 30. tammikuuta 2022

Perinteinen lumiseikkailu jälleen Heinsuon Urheilukeskuksessa klo 10 - 14 .
Tarjolla hiihtoa, lumikenkäilyä mäenlaskua, luistelua, lumiukkojen tekoa ym talvista 
touhua. Kaikki tietenkin lumitilanteen mukaan. 
Odottelemme myös mukaan Angry Birds-parvea, jolla on yleensä mukanaan yllätyksiä ja
monenlaista toimintaa. Esim. suosittua Jättiritsa-ammuntaa.

Ohjelmassa myös lumiukon rakentamiskisa. Ulkona kuin lumiukko

Tervetuloa osallistumaan. 

Tiirismaan Latretken Lähtöpaikka ja ilmoittautuminen  Heinsuon Urheilu- keskuksessa 
klo 9-15 Laturetkelle pääset myös  Tapanilan hiihtomajalta, josta on viitoitus. Myös 
Tiiristuvalta 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.

TIIRISMAAN LATU
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11.-13.2.22 Osallistuminen 28. Jäänveiston SM-kilpailuihin 
Moottoripyörä- museon edustalla Lahdessa. Tapahtuman järjestävät 
Suomen Moottoripyörä-museo Oy, Jäälinna ry ja Luomupekka Oy

SM-kilpailualueelle Jäälinna ry on lupautunut rakentamaan "oikeaoppisen ja kauniin" 
jääliukumäen, joita Jäälinna ry on tehnyt   kymmeniä tai jopa yli 100 kpl.

Tämän liukumäen tekoon tarvitaan 5-6 talkoolaista.  Talkoilu kestää noin 8 h.
Päivämäärä voisi olla 11.2. tai 10.2.2022. Aloitetaan homma aamulla
klo 09.00. Talo tarjoaa keittolounaan talkoolaisille ja kahveet.

lisätiedot: hannu.backman@phnet.fi , 044-3320232

Maastopyöräilyä

Marras-joulukuussa jatketaan lenkkejä kelin ja ohjaajatilanteen mukaan, aina  erikseen 
ilmoitettuna päivänä ja aikana, sekä lumen tullessa jatkamme talven läpi lumitilanteen 
mukaan. Pimeänä vuodenaikana enemmän viikonloppulenkkejä valoisaan aikaan.
Lumilenkeille suositellaan fatbikea oman mukavuuden vuoksi, joskin muutkin 
rengaskoot ovat tervetulleita, jos vaan polkua kapean renkaan kantaa (enemmän 
lopputalven ongelma).

Seuraava teemalenkki on la 4.12.2021 Global Fatbike Day Ride eli läskipyörien 
nimikkopäivä jo vuodesta 2012. Reitti ja lähtösijainti vielä hakusessa, mutta varatkaa 
päivä kalenteriin, lähtöaika n.10.00. ;) Lisätietoa tulee Tiirismaan Ladun Facebookiin ja 
nettisivujen tapahtumakalenteriin.
Muita mahdollisia teemalenkkejä joulun tienoilla "ruuansulattelulenkki" Tapaninpäivänä 
tai välipäivinä, sekä Uudenvuoden ajelut 1.1. Näistä lähemmin tietoa joulukuussa!

Nämä kaikki löytyvät seuraamalla Instagramissa @tiirlamtb, Facessa Tiirismaanladun 
Maastopyöräilyryhmää sekä itse pääsivua Tiirismaan Latu, ja sitten toki nettisivuilta 
kalenterista.

terveisin, maastopyöräohjaajat

Elämysmatka etelään 14. - 15.5.2022,
Tammisaari ja Bengtskärin majakka

Koronakeväänä 2020 saaristomatka Bengtskärin majakalle peruuntui, mutta ensi 
keväänä yritetään uudelleen. Kahden päivän aikana tutustutaan myös Lohjalla Tytyrin 
elämyskaivokseen, ja Fiskarsin ruukkialueelle. Toisena päivänä mennään Kemiönsaaren 
Kasnäsiin, josta laivakuljetus majakalle ja takaisin. Iltapäivällä paluu Lahteen ja 
Hollolaan. Tammikuun Kiisassa lisätietoja.

Matkasta lisätietoja antaa Timo Korvenoja timo.korvenoja@live.com 
p. 0407547420 , Whats App

TIIRISMAAN LATU
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HIIHTOVIIKKO KILPISJÄRVELLÄ 2022, VK 15

Ensi kevään hiihtoviikkomme on perinteiseen tapaan viikolla 15, joka nyt osuu 
pääsiäisen alle. 
 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 ja/ tai ohjattu venyttely. 
Paikalliset yrittäjät järjestävät viikon mittaan erilaisia retkiä mm Haltille ja 
mahdollisesti jäämeren rannalle Tromssaan.
 

Lähdemme pe-iltana 8.4.2022 ja palaamme lauantaina 16.4.2022
 

Hinnat: 2 hengen huone tai mökki 705 €/ hlö
    3 hengen mökki  630 €/ hlö
     4 hengen mökki  600 €/ hlö
 

Hinta sisältää edestakaisen bussimatkan, majoituksen, liinavaatteet, 
aamiaiset, retkieväät, päivälliset buffet-pöydästä, saunan päivittäin ja 
hiihto-oppaan palvelut. 
Bussiin pääset Helsingistä, Lahdesta, Jyväskylästä ja matkan varrelta.
Varaathan matkasi hyvissä ajoin, mieluiten vuoden loppuun mennessä! 
Paikat täytetään varausjärjestyksessä. 
 

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

Ennakkotietoa v. 2022 ruskaviikosta, vk 37
Vuoden 2022 ruskaviikon kohde on Paistunturien laidalla sijaitseva Akumaja.
Kahteen mökkiin mahtuu yhteensä max 18 majoittujaa. Majalta käsin tehdään
päiväretkiä ja sieltä käsin on mainio tilaisuus myös harjoitella ohjatusti 
vaeltamista lyhyellä 1-2 yön retkellä. Pidemmän vaelluksen kohteeksi 
Paistuntureiden ohella on vaihtoehtona Muotkatunturien erämaa. Tarkemmin 
seuraavassa Kiisassa. Tiedustelut terhi.k.koivisto(at)gmail.com

TIIRISMAAN LATU



10                                 KIISA 4/2021

Tiirismaan Ladun rastilla Järvien kierros – 
tapahtumassa metsäkuntoiltiin 

Hollolan Lions-klubien 26.9. järjestämässä
Järvien kierros – tapahtumassa Tiirismaan
Latu osallistui useammankin rastin pitoon.
Tarjolla oli metsäkuntoilurastin lisäksi
ainakin sieniasiaa ja lastentapahtumaa.
Tiirismaan Ladun esittelyrasti sijaitsi
Soisalmensuon pitkospuutaipaleen keskellä
”saaressa”, jonne ahkera talkooporukka
Kampmanin Jorman moottorisahan
suosiollisella avustuksella oli rakentanut
Puupunttiksen, eli hienoja kuntoiluvälineitä
paikalla lojuneista tuulenkaatamista puista.
Kuntosalilta löytyi niin erilaisia maastavetoon
kuin pystypunnerrukseenkin soveltuvia
tukkipainoja, järeitä käsipainoja, tasapainolauta ja vatsalihaspenkki. Sekä kevyempään 
menoon ”design-jumppakeppejä”, eli oksia, joista oli vuoltu hieman kädensijan kohdalta 
kaarnaa tai tuohta pois.
Päivän aikana puupunttis-rastilla sisään- ja huulenheitosta pitivät huolen Jormat ja pj 
Hannu, treenipuolesta taas Virve ja Anne. Koko päivän jaksoimme reippaasti kannustaa 

luontopolun kiertäjiä tarttumaan 
kuntoiluvälineisiin, näytimme mallia 
voimailuliikkeiden kanssa sekä vedimme  lähes 
tauotta vetreyttävää keppijumppaa. Rastillamme
oli esillä myös erilaisia retkeilymajoitteita: 
laavuteltta, tarppi ja riippumatto 
hyttysverkkoineen.
Luontopolkutapahtumaan osallistui noin 700 
aurinkoisesta kelistä nautiskellutta. Tapahtuman 
osallistujamäärä oli järjestäjille iloinen yllätys. 
Samoin oli iloinen yllätys se, että Tiirismaan 
Latu sai yli 30 uutta jäsentä.
PS. Puupunttis on edelleen ainakin tätä 
kirjoittaessani paikallaan Soisalmensuolla, joten
jos et ole vielä käynyt kokeilemassa niin sinne 
vaan!

Teksti ja kuvat: Anne Rauhamäki

TIIRISMAAN LATU
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Metsäliikuntapäivä liikutti jäseniä

Lauantaina 4.9. järjestimme Ladun jäsenille ja muille toiminnasta kiinnostuneille Koko 
perheen metsäliikuntapäivän. Sää oli viileä mutta aurinkoinen ja päivän ohjelma 
houkuttelikin paikalle noin 300 liikkujaa.
Tapahtumassa esiteltiin yhdistyksemme monipuolista toimintaa. Perheen pienimmille oli
tarjolla muumiseikkailua, perhepolkujuoksua ja keppihevosia ja vähän vanhemmille 
polkujuoksua, maastopyöräilyä, sauvakävelyä ja päivän päätteeksi vetreyttävää 
metsäjumppaa. Kaikkien suosikki taisi kuitenkin olla makkaranpaisto nuotiolla, sillä 
siinä väkeä riitti lähes ruuhkaksi asti koko päiväksi.

Pääroolissa olivat Tiirismaan alueen uudet maastoliikuntapolut, joita käytiin 
tutkailemassa niin maastopyörillä kuin juostenkin. Kiinnostuneille esiteltiin myös 
lainattavia retkeilyvarusteita, vaellusretkikuvia ja opastettiin mobo-suunnistuksen 
saloihin. Hulinasta hämmentyneitä ohikulkijoita perehdytettiin yhdistyksemme 
toimintaan ja tarkoitukseen ja kaikille tarjottiin mehua ja pullaa. Päivä tarjosi hienoja 
kohtaamisia ja mahdollisuuden viettää aikaa luonnossa hyvässä seurassa. 

Hyviä ideoita toiminnan kehittämiseen saatiin myös ja niistä jo ainakin yksi on jo 
konkretisoitunut: Suppajumpasta virisi idea tarjota jäsenille jonkinlainen kehonhuolto-
rentoutus-metsäjooga -henkinen harrastusmahdollisuus ja sellaiset olisikin tarkoitus 
aloittaa heti ensi vuoden alusta. Lisätietoa toisaalla tässä lehdessä.
Talkoolaisia Metsäliikuntapäivässä oli kaikkiaan 26, joten kiitosta vaan kaikille 
tapahtuman järjestelyihin ja osallistumiseen osallistuneille.

Tapahtumavastaava Anne Rauhamäki

TIIRISMAAN LATU
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Emännän/Isännän hakeminen Rautakankareen majalle

Rautakankareen maja sijaitsee kuten nimikin sanoo Rautakankareella, 
os. Rautakankareenkatu 33,15950 Lahti. Majaa vuokrataan kesäisin yksityisille ja 
yhteisöille saunailtojen ym. tapahtumien järjestämiseen.
Majaemäntä Anni ja apumies Anssi ovat nyt kahdeksan vuoden jälkeen jättämässä 
viestikapulaa eteenpäin seuraaville. Aikansa kutakin, kuten sanotaan. Nyt on seuraavien 
vuoro. 
Itse homma on pitkälti kalenterin ja varausten vahtimista sekä avainten luovutusta ja 
vastaanottamista. Toimintaa on pääosin kesäkaudella toukokuulta pakkasiin asti. Majalla 
on vietetty Tiirismaan ladun omien tilaisuuksien lisäksi syntymäpäiväjuhlia, lakkiaisia, 
polttareita, kauden päättäjäisiä, taloyhtiön kokouksia, koulutuksia, saunailtoja 
kavereiden tai perheen kanssa jne. Majan vuokraajat siivoavat paikat itse ja vievät roskat
pois lähtiessään. 
Jos kiinnostuit hommasta ja olisit käytettävissä, niin kilauta Hannulle, 
puh. 044 332 0232 tai kysele hommasta enemmän Annilta puh 040 554 1561 (iltaisin). 

Latuhuppareita ja latuliiveä edelleen saatavana

Tiirismaan latulaisilla on mahdollisuus hankkia itselleen
ulkoiluliivi tai huppari Tiirismaan Ladun logolla varustettuna.

Helly Hansen huppareita Selässä mustalla Tiirismaan Latu since
1957 ja edessä sydämen kohdille Tiirismaan Ladun logo, sekin
mustana. Hupparin väri harmaa oranssein terein. Hupullinen ja
vetoketjutaskuilla. 
Lämmintä materiaalia. Koot S-XXL. Hintaa 90€ .

Liivin väri on Suomen lipun sininen, valkoisilla
vauhtiraidoilla sekä oranssilla tereellä valkoisen
vauhtiraidan sisällä.
Näitä voi tilata itselleen 50 euron hintaan. 

Helena voi kertoa lisätietoja hankinnasta ja
mahdollisesta sovitus ajasta p. 0400 325 290   

email:helena.kamarainen99(at)gmail.com
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SYYSKUINEN RUSKARETKI KIILOPÄÄLLE

Siitä legendaarisesta Lapin hulluudesta sen verran vaan, että se on totisinta totta. Mikä 
kärsimys, kun joutuu takaisin kävelemään hiekkateitä ja asvalttia, niitä arkisia väyliä! 
Tämä tunne iski minuun vahvempana kuin koskaan palattuani Kiilopäältä viikon 
fantastiselta ruskaretkeltä Tiirismaan Ladun kanssa. En moneen päivään ajatellut muuta 
kuin että haluan takaisin. Ensi vuoden retkeltä onkin jo paikka varattuna.

Puolilta päivin lauantaina olimme Kiilopään juurella, ja lounaan jälkeen lähdimme 
matkakaverini kanssa vaihtamaan ulkoiluvaatteita, sillä tunturiin oli päästävä HETI. 
Hilppasimme retkiviikon lämmittelyksi, huonosti nukutusta yöstä vielä toivuskellen 
Kiilopään huipulle. Ah ja voi! Kaikki matkan rasitukset unohtuivat sen siliän tien! Mikä 
maisema, mikä tilan äärettömyys ja puhtaan ilman määrä! Lähihuipulla käynti oli oikein 
sopiva pehmeä lasku retkiviikon ponnisteluille. Illalla vielä sauna ja tukeva illallinen 
seisovasta pöydästä.

Toiseksi päiväksi, eli sunnuntaiksi, olin varannut sähköpyörän. Suunnittelin ajavani 
Rautulammen ja Luulammen kautta kulkevan 22 km pitkän reitin. Ajoin yksin koko 
lenkin ja retkeni kesti reilut kahdeksan tuntia. Tämä siksi, että pysähtelin vähän väliä 
ottamaan kuvia ja ihailemaan maisemia, joita en ollut aiemmin nähnyt. Niilanpää oli 
tuttu kohta, mutta siitä eteenpäin en ollut vielä kulkenut. Auringon paisteessa, 
harvakseltaan näkyviä muita kulkijoita tervehtäen ajoin lenkin, joka oli niin täynnä 
kauniita kohtia, että silmien sietokyky oli kovilla. Tulipa ylitettyä myös pieni puro, josta 
pääsin yli samaan aikaan kohdalle sattuneen miehen avulla hienosti kuivin jaloin. Ainoa 
harmillinen asia oli se, että satula oli kovin huonosti pehmustettu, ja loppumatkan 
jouduin ajamaan istuinluitten varassa istumista välttäen. Mutta tämänkin ongelman 
mielettömän hienot maisemat korvasivat moninkertaisesti. Pääsin toki myös näkemään 
kuuluisat Rautulammen uudet rakennukset. Hienoilta näyttivät.

Seuraava päivä oli tiedetysti sadepäivä, mutta se ei meitä seikkailijatyttöjä häirinnyt. 
Sadevehkeet päälle ja menoksi! Kiersimme Poropolun ja nautimme taas maisemista. 
Sumuisuus ja kevyt sade eivät haitanneet. Ahopään kohdalla vastaantuleva pariskunta 
suositteli käymään hiukan reitiltä sivuun jäävän kurun kohdalla. Kävi ilmi, että se oli 
nimeltään Poliisikuru. Ja todellakin näkemisen arvoinen! Niitä ikiaikaisia 
kivimuodostelmia katsellessa oma oleminen asettuu oikeaan mittakaavaan 
universumissa. Illalla jälleen saunaan ja syömään. Ja sitten katselemaan otettuja kuvia. 
Niitä kymmeniä ja taas kymmeniä.

Tiistai, keskiviikko ja torstai sisälsivät Suomen Ladun järjestämät retket. Osallistuin 
kaikille niille, sekä keskiviikkona lisäksi opastetulle kahden tunnin pyöräretkelle. 
Oppaana oli mahtava Esko Turkka harjoittelijoineen. Retket kestivät neljästä viiteen 
tuntia. Vauhti oli leppoisa, ehkä vähän liiankin hidas. Mutta pääasia oli päästä näkemään 
taas niitä huikean kauniita kohtia Saariselän maisemissa. Eskon johdolla pääsimme myös
kulkemaan aukeiden poikki, polkujen ulkopuolella. Minulle se oli valtava elämys ja 
innostuin Lapissa kulkemisesta yhä syvemmin. Päivät kruunasi aina sauna, ja 
keskiviikoksi varaamani savusaunavuoro purossa pulahtamisineen oli aivan ihanaa. 

TIIRISMAAN LATU
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Perjantai oli viimeinen retkipäivä. Eskon innoittamana lähdimme kaverini kanssa 
kahdestaan kohti Kuutamokurua. Osan matkasta kuljimme polkujen ulkopuolella ja 
kurun läpi kuljettuamme nautimme trangia-lounaan. Kyllä oli olo kuin kunnon 
vaeltajalla konsanaan! Kun vielä kuljimme kämpille suoraan Niilanpään yli, polutonta 
polkua, villi vapauden tunne oli huumaava. No juu, monille varmaan peruskauraa, mutta 
meille tämä oli vaikuttava kokemus. Näimme tuolla osuudella myös riekon, joka kipitti 
meitä karkuun noin kuuden metrin päähän päästyämme. Ihmeellisesti energiaa retkillä 
toivat joka puolelta suoraan suuhun keräämäni marjat, joista ensimmäistä kertaa koskaan
söin variksenmarjaa sekä juolukkaa.

Kotimatkalla oli mukava matkustaa päivänvalolla. Tuli nähtyä valtavasti kurkia ja 
joutsenia, ja matkan lähes ainoat porot. Koko matka kotiin kesti minulla 17,5 tuntia. 
Siinä tuntee matkustaneensa, mutta yllättävän nopeasti matka kuitenkin meni. Kivassa 
seurassa aika kuluu nopeasti. 

En malta odottaa seuraavaa ruskaretkeä! Sitä ennen onkin ehkä tilaisuus päästä 
Kilpisjärvelle hiihtelemään. Kiitos Tiirismaan Ladun! Ja jos kaikki menee hyvin, pääsen 
jakamaan näitä kokemuksia myös perheeni kanssa. Toistaiseksi olen ainoa perheen 
Lappi-hullu. Tämän vuoden ruskaretkestä voimaantunut, onnellinen sellainen.

Lapissa liikkuessa yksi kauneimmista asioista luonnon maisemien lisäksi on se, miten 
kauniisti kulkijat kohtelevat toisiaan. Usko ihmisyyteen jotenkin vahvistuu siellä 
luonnon ehdoilla liikkuvien ihmisten keskellä. Ja tilaa oli niin paljon, että ruuhkaa ei 
ollut missään kohtaa. Silti kova hinku on päästä seuraavalla kerralla vielä kauemmas 
pääreiteistä ja poluista. Katsotaan, miten se onnistuu ensi vuonna. Siihen asti katselen 
silloin tällöin tunturikoivusta reppuuni pudonnutta ja kotiin huomaamatta matkustanutta 
lehteä, joka muistuttaa Lapin taianomaisesta luonnosta.

Hanni Autere / kuva Pauliina Ikävalko

TIIRISMAAN LATU
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Ruskareissu vk 37

Moikka, vähän tarinaa itsestäni, olen Mikko 46 vuotta ja asun Lahessa. Luonto ja 
pohjoisen maisemat ovat olleet aina lähellä sydäntäni, tykkään liikkua luonnossa 
kävellen, pyöräillen ja joskus jollain vesivekottimella.

Sitten bussiin, 14 tuntia kiemurtelua takapenkillä, asentoa vaihtaen, selkäjumeja 
vältellen. Silmäystäkään en nukkunut, mutta eihän sitä lomalla nukuta, kaikesta 
huolimatta matka ja seura oli mukavaa.

Ensimmäinen aamu, kuin olisi
adrenaliinia pistänyt vähän
kokeneen vaeltajan kankkuun,
niin teki mieli lähteä päiväretkelle
ruskaa tutkimaan. Jos tunturit ja
maaston antimet veivät
mukanaan, niin myös innostava,
hauska, ystävällinen Tiirismaan
Ladun porukka sai etelän vetelän
voimaantumaan ja innostumaan
tunturivaelluksesta.
Ensimmäisenä päivänä Martin
opastuksella kiivettiin Kiilopään
kylkeä pitkin Niilanpään huipulle,
sieltä  laskeuduttiin aurinkoiselle Kettukurun lammelle nauttimaan eväät. Kaunis paikka.

Toinen retkipäivä olikin Suomen Ladun järjestämä. Oppaat olivat mukavia ja kertoivat 
kansallispuiston historiasta sekä luonnon monimuotoisuudesta. Retkellä kuljettiin 
poronpolkua ja käväistiin Rumakurulla.

Kolmantena päivänä lähdettiin kolmen luomupyörän ja yhden sähköfätin voimalla 
tuntureita ja laaksoja mukaillen Rautulammelle ja sieltä Luulammen taukopaikalle 
kahveelle, suosittelen jos pyöräily maistuu. 

Neljäntenä päivänä vaellettiin omalla porukalla Luulammelle makkaran ja munkin 
nautiskeluun. Tässä kohtaa alkoi jo olla n. 50 km vaellusta takana ja kokematon tunsi 
väsymystä jaloissa. Ilman tällaista kivaa porukkaa ei varmasti olisi näin paljon kertynyt 
kilometrejä. On tietysti totta että matkaa tai aikaa näillä reissuilla ei lasketa, on pääasia 
rentoutua luonnossa, tyhjentää pääkoppa turhista asioista ja saada tilaa uusille virkeille 
ajatuksille.

Bussimatka takaisin oli tietysti haikea, mutta aina pääsee takaisin luontoon ja aina ei 
tarvitse lähteä 1000 km päähän tutkimaan luonnon ihmeitä.

Kiitän Ladun porukkaa seurasta ja ystävällisyydestä. Yt. Mikko 

TIIRISMAAN LATU
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Tiirismaan Ladun ruskamatkalla 2021

Suuri kiitos siitä, autoon mahtui, näin ollen toivomukseni toteutui. Ruskamatkani Saariselälle 
alkoi, ja linja-auto maantietä halkoi.
Heikki ja Lauri meitä kuljetti onnellisesti matkaa ja turvallisesti. 
Tänä vuonna värikkyys loisti, keltaisen, punaisen hehku vihreyden poisti.

Mennessä yöaikaan tie oli hiljainen, autoton, se meni hyvin nukkuen.
Aamulla herätessä maisema huikea, sitä kesti Kiilopäälle, Saariselälle asti. Matka oli sujunut 
onnellisesti. 
Osa retkeläisistä poistui Kiilopäällä, sitten loput asettuivat Saariselällä. Ivalosta minut siitä 
noudettiin, hetkisen vain siinä odoteltiin. Ruska oli siellä kaikkialla, rikastettu usealla upealla 
värillä. 

Tulin keskiviikkona Rovaniemelle, lomani viettoon sen loppupuolelle. Sieltä minut napattiin 
kyytiin kotimatkalle. Ei loppunut ruska siihen, etelään alkoi tulla ruska puihin.
Koko päivän saimme vielä ihailla, joten tämä matka ei ollut ainakaan pilalla.
Kiitos Tiirismaan Ladulle kerran, olen ollut mukana usean lomani verran.

Hyvää syksyä teille kaikille, onnea uusille retkille.
Kirsti Nikula, Asikkalan Tallukkajalat ry  (toim.huom. Kirsti oli vanhin retkeläisemme)

Syyskokouksen päätöksiä

Hallitus esitti syyskokoukselle, että jäsenmaksut pidetään ennallaan, henkilöjäsen 24 €, 
perhejäsenyys 35 € sekä rinnakkaisjäsen, nuorisojäsen ja toisen yhdistyksen jäsen 
12 €. 
Yhteisöhenkilöjäsenmaksu on edelleen Suomen Ladun kaikille alayhdistyksille 
määrittämä 33 €. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisina.

Hallituksen uusi kokoonpano on: Jorma Kampman, Siskoliisa Keskiväli, Terhi 
Koivisto, Helena Kämäräinen, Sonja Launonen, Jarno Malaska, Timo Riikonen, 
Hannu Tuunanen, Päivi Virtanen

Varajäseninä jatkavat: Tiina Riikonen ja Mika Rantakari.

Valittiin toiminnantarkastajiksi suostumuksensa mukaisesti Timo Korvenoja ja Jorma 
Pöyry.

TIIRISMAAN LATU
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Kalliopirtillä Nukuttiin Yö Ulkona 28.-29.8.2021

Hei missä on Kalliopirtti? Kärkölässä sijaitsee,  Oriharo järven rannalla. Leirikeskuksen omistaa 
Hollolan seurakunta ja saimme vuokrata tilan tapahtumaamme. Nuku yö ulkona ja  Suomen Luonnon
päivän kaikki elementit löytyvät Kalliopirtiltä: Leirikeskusrakennukset huoneineen (ei tarvittu, kun ei 
satanut), sauna, ruokailutilat ja ihana pihapiiri leikki- ja pelitiloineen perintömetsän ja järven 
ympäröimänä.
Pj Hannun johdolla talkoilimme  palvelut valmiiksi vieraidemme viihtymiseksi, turva-asiat 
huomioiden.

Nuku yö ulkona ideanahan on nukkua tämä elokuinen
yö ulkona joko teltassa, riippumatossa, laavussa tai
vain ihan taivaan tuhannen tähden alla. Reilusta
60:sta vierailijasta 56 henkilöä jäikin nauttimaan
luonnosta ja ulkona nukkumisen virkistävästä
vaikutuksesta – sitten kun vihdoin päästiin
nukkumaan. Nimittäin keskiyön tienoilla alkoi komea
ilotulitus läheisiltä mökeiltä (ne venetsialaiset) ja
niitähän oli mukava seurata nuotiotulilta tai teltan
oviaukoista. 
Ohjelmassa oli non stoppina mm. melontaa, soutua,
rantaongintaa ja jokamiehen oikeuksien rastipolku.
Lapset pääsivät tutustumaan Titin johdolla luonnon
mikromaailmaan luupin läpi. Lapsia olikin
ilahduttavan runsaasti mukana eli 16, joista nuorin oli
4 kk:n ikäinen vauva. Läheinen perintömetsä kallion
päällä oli lapsille mieluinen seikkailupaikka, samoin
keppihevosrata hauskoine esteineen.
Mtb-ryhmä pyöräili Kalliopirtille retkeilyvälineet
lastinaan lauantaina ja palasivat sunnuntaina takaisin kauniita maisemia ihaillen. 

TIIRISMAAN LATU
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Etelä-Suomen Sanomien toimittaja vieraili lauantaina paikalla haastatellen mm. pääkaupunkiseudulta 
saapuneita ulkomaalaisia perheitä. Mukava oli lukea kuvien kera sunnuntain Etlarista 
tapahtumastamme.
Sunnuntaina järjestettiin sieniretki lähimetsään ja löysimme komeita tatteja ym. syötäviä ruokasieniä, 
joita sitten tunnistettiin yhdessä ja riittipä niitä kotiin viemisiksikin. Aamupäivällä ehdittiin vielä 
kalastelemaan, melomaan ja tulistelemaan. Puolilta päivin oli leiri purettu, siivottu ja heipat huikattu: 
Ensi vuoteen!
Tämä oli Tiirismaan Ladun järjestämä kolmas Nuku yö ulkona -tapahtuma. Ensi vuonna olemme 
Hälvälässä nukkumassa yötä ulkona 27.-28.8.2022.
Lämmin kiitos kaikille mukanaolijoille ja talkoolaisille, jotka mahdollistivat tapahtuman 
onnistumisen😊
Yhteistyökumppanimme olivat Lahden Sydänyhdistys, Sinuhe, 4-H  ja Suomen Latu. Heille Isot 
kiitokset.

Muisteli Helena

Kahlaajat Kulasjoella / kuva Terhi  K
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Muutama kommentti ruskamatkalla olleilta:

*Kulasjoen ylitys oli hieman koetteleva veden kylmyyden tähden, mutta kaiken 
kaikkiaan viikko oli antoisa, vaikkakin vaativa maaston ja sään suhteen. (Vaeltaja)

*Vaellus jäi tyngäksi, mutta monta hyvää muistoa jäi. Oli hienoa huomaa, että apua on 
tarvittaessa saatavilla. Loppuaika kului Tiirismaan Ladun päiväretkeläisten kanssa 
Kiilopäällä iloisessa saurassa. Mahtavaa porukkaa! (keskeyttämään joutunut vaeltaja)

*Vaeltelin yksin ja nautin täysin siemauksin upeasta ruskasta ja tunturipurojen solinasta! 
(Yksin viihtyvä päiväretkeläinen)

*Ensimmäistä kertaa vaellushistoriassani koko viikko päiväretkillä. Hyvin viikko sujui 
parista sadepäivästä huolimatta. 

Kuva: Terhi Koivisto

email@Kiisa email@Kiisa email@Kiisa 

Tämä jäsenlehtemme Kiisa lähetetään sähköisenä PDF-tiedostona kaikille niille 
yhdistyksen jäsenille joilla on sähköpostiosoite Suomen Ladun jäsenrekisterissä.
Halutessasi  saat Kiisan jatkossa postin kautta ilmoittamalla asiasta sähköpostilla 
kiisa.tiirismaa@gmail.com.
Mikäli  osoitteesi on muuttunut, niin ilmoita nykyinen toimiva osoite  Suomen Ladun 
jäsenpalveluun osoitteessa jasenpalvelu@suomenlatu.fi tai täytä palvelukortti osoitteessa
suomenlatu.fi/palvelukortti . 

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

email@Kiisa  email@Kiisa email@Kiisa 
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email:tiirismaan.latu@gmail.com        www.tiirismaanlatu.suomenlatu.org 

Jäsentietoja
Tiirismaan Ladussa oli elokuussa 2021 1753 maksanutta jäsentä. Lisäksi jäsenlistalla on

jäseniä, jotka eivät olleet jäsenmaksua maksaneet. 

Maisema Äkäslompolosta / kuva www.akasmutka.webs.com
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