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Johtokunta 2022

Puh.johtaja: Hannu Backman     email:hannu.backman(at)phnet.fi   044 - 3320 232
Varapuh. joht. Sonja Launonen  email:sonja.launonen(at)phnet.fi    050 - 359 6398  
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 lopussa 1860 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:
https://tiirismaanlatu.suomenlatu.org  

Suomen Ladun osoite on:  www.suomenlatu.fi.

TIIRISMAAN LATU
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Hei kaikki!

Taas on vuosi vaihtunut mutta korona vaan ei näytä
väistyvän. Meidän pitää soveltaa kaikki toiminta
sietämään koronan rajoituksia. Jos rajoitukset jatkuvat
niin ”ulkoistamme” kaikki liikuntatapahtumat
sääntöjen mukaiseksi.
 

Vuosi onkin lähtenyt rivakasti käyntiin; miltei kaikki
toimii paitsi sisäjumppa. Myöhemmin kun rajoitukset
hellittävät niin sisäjumppakin alkaa taas. Tätä
kirjoitellessani suunnitellaan Tiirimaan Laturetkeä
joka taitaa olla ainoa toteutuva hiihtotapahtuma
Tiirismaalla.
 

Kevättä kohti odotamme/toivomme rajoituksien
lievenevän jolloin voisimme järjestää ”rästiin”
jääneitä tapahtumia.
 

Jäsenistöltä toivon runsasta osanottoa sekä järjestelyihin että osallistumista seuramme 
järjestämiin tapahtumiin! Menestystä ei tule ilman työtä joten kaikki mukaan tavalla tai 
toisella tapahtumiimme.
 

Olemme saavuttaneet miltei kaiken Suomen tasolla joten tavoitteemme on olla Cloubal 
Master eli maailman paras Latuyhdistys .
 

Talvisin terveisin

Hannu Backman
Puheenjohtaja

Kuvat: Niko Keränen ja TL:n FB
Kannen kuva: Tero Alastalo

TIIRISMAAN LATU
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Tulevia tapahtumia:

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

14.2. Ystävänpäivätapahtuma
20.2. Perhemörri  alkaa (katso aikataulu sivu 8)  

huhtikuu
vko 15 Hiihtoviikko Kilpisjärvelle, 
20.4. Yhdistyksen kevätkokous Rautakankareella klo 18

toukokuu
7.5. Unelmien liikuntapäivä Vanhalla Raviradalla
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

TIIRISMAAN LATU

Yhdistyksen verkkosivujen osoite on muuttunut:
Nettisivustomme löytyvät nyt osoitteesta:
https://tiirismaanlatu.suomenlatu.org 

Verkkosivuja hoitaa Sonja Launonen
email:sonja.launonen(at)phnet.fi   050 - 359 6398
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JUMPPAAMAAN

Latulaisten jumppa piti jatkua TI 11.1.22 Möysän koulussa os. Hiljankuja 6. 
Mutta vallitsevien Korona rajoitusten takia aloitus siirtyy myöhempään.

Seuraa tilannetta verkkosivuilta tai facebookista.

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)

Lumikenkäretket

Talvella 2022 järjestetään lumi- ja ohjaajatilanteen mukaan lumikenkä- ja 
liukulumikenkäretkiä omille maastoliikuntapoluille sekä muihin etelä-Suomen kohteisiin 
kiinnostuksen mukaan. Ladulla on lumikenkiä vuokrattavana, sivustolta löydät ne 
vuokravälineiden alta.

Tapahtumiin pääset mukaan seuraamalla Facebookissa Tiirlan Tamppaajat-
ryhmää, https://www.facebook.com/groups/280399947406229/, liity ja kysy varusteita

lainaan tai kokemuksia omien hankintaan!

Uudet maastoliikuntapolut

Maastoliikuntapolut Lahdessa ja Hollolassa ovat ahkerassa käytössä. Uusia polkuja Päijät-
Häme-liiton hankkeen aikana merkattiin osin yhdysreitiksi Lahden ja Hollolan välille, sekä
Hollolaan tehtiin oma maastopyöräreitti Tiirismaan päälle. Tuttuun tapaan reitit on 
merkattu heijastavin nuolin ja yhteiskäyttöpolun tunnuksin
tai maastopyörätunnuksin.
Lahden polut löydät https://www.lahti.fi/vapaa-aika/luonto-
ja-aktiviteetit/maastoliikuntapolut/ ja Hollolan polut
ilmestyvät saataville
os. https://www.hollola.fi/maastoliikuntapolut

Löydät kummatkin polkukartat Lahden karttapalvelusta
(kartta.lahti.fi -> Kartalla näkyvät tiedot

→Maastoliikuntapolut).

TIIRISMAAN LATU



6                                 KIISA 1/2022

TIIRISMAAN LATU



                                   KIISA 1/2022                         7

  Tapahtumatietoa nettisivuilta https://tiirismaanlatu.suomenlatu.org

TIIRISMAAN LATU
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Yhdistyksen kevätkokous

Tiirismaan Latu ry:n kevätkokous pidetään Rautakankareen
majalla KE 20.4.22 klo 18 alkaen. Rautakankareen maja
löytyy Rautakankareelta Vesijärven rannasta,
Rautakankareenkatu 33 (linja-auton päätepysäkilta tie
oikealle alas järven rantaan).

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä määrätyt
asiat:
- toimintakertomus vuodelta 2021
- tilinpäätös vuodelta 2021

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Hallitus

Polkujuoksut jatkuvat:
Lenkeillä on usein myös joku erikoisteema, kuten
mäkivedot, juoksutekniikka, vauhtileikittely, pitkä
lenkki tai mitä nyt kaikkea keksitäänkään. Ja
keksitäänhän me.
Seuraa Tiirismaan Ladun Facebook -sivuja. Siellä
kerrotaan suunnilleen edellisenä viikonloppuna aina
seuraava polkujuoksupaikka ja -aika. Juostaan joko
maanantai- tai keskiviikkoiltoina, alkaen klo 18 eri
puolilla Lahtea ja Hollolaa. 
Rohkeasti mukaan vaan. Ketään ei jätetä ja
toistaiseksi kaikki (myös ohjaajat) ovat löytäneet
metsästä poiskin. Tosin eksymisestähän seuraa aina
vaan parempi lenkki.
Nähdään poluilla! toivottavat polkujuoksuohjaajat:
Iiris, Helena, Mika, Jarno, Susanna, Marjo,
Virve, Hanna ja Anne

Perhemörri jatkuu alustavasti seuraavin aikatauluin, 

 20.2., 27.3., 24.4. ja 15.5. (päivät saattavat muuttua)
Jos kiinnostuit ja haluat osallistua, niin voit ottaa yhteyttä numeroon 0443144780/Sara 
Simpanen. Kaikki rohkeasti mukaan leikkimään ja oppimaan lasten kanssa.
 

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

KILPISJÄRVEN HIIHTOVIIKOLLE, viikko 15, on vielä vapaita paikkoja. 
Lähtö on perjantai-iltana 8.4. ja paluu lauantaina 16.4.2022. 
Tarkemmat tiedot edellisessä Kiisassa, kotisivuilla, tai terhi.k.koivisto(at)gmail.com, 0400-
939 690

Ennakkotietoa v. 2022 ruskaviikosta: 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. 

Lähtö tapahtuu pe-iltana 9.9. ja paluu on la-iltana 17.9.2022.

Tarkemmin seuraavassa Kiisassa. Tiedustelut terhi.k.koivisto(at)gmail.com

TIIRISTUVALLE tarvitaan myyjiä hiihtolomien ajaksi arkipäivillekin. Kioski on auki 
joka päivä viikoilla 8 ja 9, eli 21.2.-6.3.2022. Otapa yhteyttä terhi.k.koivisto(at)gmail.com, 
0400-939 690.

TIIRISMAAN LATU
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Retki Bengtskär – Tammisaari 14. - 15.5. 2022

Lauantai 14.5. 2022

Lähtö Bengtskäriin
– Hollola klo 6:15, Sovituksen kirkon edestä
– Lahti klo 6:30, Marolankadun turistipysäkki

Perillä Kemiönsaaren Kasnäsissä viimeistään klo 10:45, mahdollinen kahvipaussi matkan 
edistymisen mukaan.
Laivamatka Kasnäsistä klo 11:00 Bengtskäriin n. klo 12:30.
Perillä majakalla opastus ja lounas sekä omatoimista tutustumista.
Paluu majakalta klo 15:15 Kasnäsiin n. klo 16:45.
Välittömästi lähtö Tammisaareen, jossa majoittuminen Motel Marineen n. klo 19.
Päivällinen Motellilla (motelmarine.fi) halukkaille, ei sisälly retkimaksuun. Ruokailijoiden 
määrä selvitetään erikseen.

Sunnuntai 15.5.2022

Aamiainen motellilla klo 7 - 9.
Tutustumiskävely Tammisaaressa klo 9 – 10, mahdollisesti opastettuna.
Lähtö Fiskarsiin klo 10.  Lounasmahdollisuus siellä, paikka ja aika vielä avoin.
Omatoiminen tutustuminen ruukkialueeseen (fiskarsvillage.fi)
Lähtö Lohjalle klo 13.
Tutustuminen Tytyrin elämyskaivokseen klo 14 – 15:30.
Lähtö Päijät-Hämeeseen kierroksen jälkeen, kahvipaussi esim. Koivulan Kartanolla 
Lohjalla.
Saapuminen Lahteen n. klo 18 ja sen jälkeen Hollolaan.

Matkan hinta on n.200 €/henkilö, hinta tarkentuu
osanottajamäärän mukaan.
Hinta sisältää bussimatkat, majakkamatkan ruokailuineen,
majoituksen aamiaisineen, mahdollisen opastuksen
Tammisaaressa, yhteislounaan Fiskarsissa sekä Tytyrin
kaivoskierroksen. Tytyrin kaivoskierrokselle tarvitaan
koronapassi. 
Hinta ei sisällä ruokailua Tammisaaressa eikä
kahvipausseissa.
Maksu peritään jälkikäteen, paluumatkalla annan tarkemman
hinnan ja maksuosoitteen.

     

Ilmoittautumiset ja tarkemmat kyselyt: Timo Korvenoja timo.korvenoja@live.com
p. 0407547420 , Whats App

Kuva: Wikipedia - Bengtskärin majakka                Bengtskärin majakka vuonna 1906.               

TIIRISMAAN LATU
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Esittelyssä Mtb-ohjaaja Sonja

Kävin Suomen Pyöräilyohjaajat ry:n Pyöräilynohjaajakurssin lokakuussa 2021. Kurssi on 
koulutusjärjestelmäntasoltaan 3, mtb-alkeisohjaajan ollessa tasolla 2,  tavoitteena on antaa 
osallistujalle tiedot ja osaaminen, jotta tämä voi omatoimisesti järjestää ja ohjata 
perustasoisia lenkkejä, retkiä sekä muita pyöräilytapahtumia. Koulutus antaa 
perusvalmiudet myös lasten ja nuorten ohjaamiseen.

Kurssi järjestettiin Helsingissä, Hotelli Central Park Haagassa, aivan Keskuspuiston 
tuntumassa. Lähiopetustunteja n.30h/4pv ja kotiharjoittelua 10h.
Ensimmäisenä viikonloppuna 9.-10.10. käytiin läpi ohjaajana toimiminen ja sekä 
toimintavat lenkeillä ja retkillä, lainsäädäntö sekä lasten ja nuorten ohjaaminen. 
Maastossakin tehtiin harjoitteita niin pimeällä kuin valoisalla Keskuspuiston hiekkateillä ja
poluilla.

Toisena viikonloppuna 23.-24.10. ohjelmassa oli yleiskatsaus pyöräilyn alalajeista, 
varusteista, pyöränhuoltoasioista sekä pyörälle tarkoitetuista liikenneväylistä ja 
tieliikenteestä. Pääsimme ajamaan Helsingin keskustan sokkeloisia pyöräväyliä ja 
toteamaan itse, kuinka vaikeaa loppujen lopuksi kaupungissa on ajaa. Viikonlopun 
päätteeksi suunnistettin ja toteutettiin rastitehtäviä.

Koetilaisuus pidettiin 30.10. Helsingissä sisältäen 1h teoriakokeen ja 4h maastokoetta, 
erilaisista tehtävistä ryhmässä selviytyen.
Paljon jäi talteen sekä muilta osallistujilta, että kurssin järjestäjiltä SuPo:lta. Mukana oli 
paljon latulaisia, yksityisyrittäjiä eri puolilta Suomea sekä yritysten retkien ohjaajia 
hakemassa lisäoppia omaan tekemiseensä.

Tästä on hyvä jatkaa Tiirlan ohjaajana eteenpäin. :) Sonja

Lisää Pyöräilynohjaajien kouluttautumisesta  https://pyorailynohjaajat.fi/koulutus/

Kuva: Tiina R

TIIRISMAAN LATU
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Vanha maastopyöräilyharrastus löytyi uudelleen

Minun innostus luontoon ja siellä liikkumiseen juontaa juurensa luultavasti jo lapsuuteen, 
jolloin kesät rakennettiin majoja metsässä ja talvella tehtiin mäkiin hyppyreitä, joista 
koitettiin tavallisilla suksilla hypätä mahdollisimman pitkälle ilman, että osutaan puuhun. 
Maastopyöräily tuli kuvioon mukaan 80- luvun loppupuolella, kun hankin kesätyörahoilla 
ensimmäinen maastopyöräni, jonka valintakriteereinä olivat lempivärit violetti ja pinkki. 
Renkaat olivat nykypyöriin verrattuna pienet ja kapeat ja rungon joustosta ei ollut 
tietoakaan. Siihen aikaan se oli kuitenkin minusta huippuhieno ja suuntasin sillä usein 
innosta piukeena Tiirismaan poluille polkemaan.  

Maastopyöräily oli hyvä keino ylläpitää päälajini yleisurheilun vaatimaa peruskuntoa ja 
samalla sai nauttia luonnon rauhasta, sekä toisaalta vauhdin huumasta. Vauhdin huumaa oli
kerran vähän liikaakin, kun jyrkän alamäen alla pyörä ei mutkassa meinannut kääntyä 
polun suuntaan. Siinä kohtaa tein päätöksen hankkia pyöräilykypärän ja sen jälkeen onkin 
matka taittunut kypärä päässä.

Kun lähdin opiskelemaan, jäi maastopyörä vanhempienin varastoon säilytykseen. Sinne se 
sitten unohtui moneksi vuodeksi, kunnes muutama vuosi sitten kaivoin sen koeajoon, 
koska halusin kokeilla sopisiko maastopyöräily kipeille polville juoksemista paremmin. 
Ajokokemus ei kovin nautittava tai pitkä ollut. Jarrut eivät pitäneet, vaihtaja eivät 
toimineet ja pyörän runkokin oli sen verran pieni, että ajoasento ei enää nykyisellä 
selkärangan jäykkyydellä ja polvikulumilla ollut hyvä. Hyvät muistot nuoruuden 
ajolenkeistä kuitenkin pyörivät ajatuksissa ja päätinkin hankkia uuden maastopyörän. 
Pyörien tekniikka oli vuosien kuluessa kehittynyt paljon ja oikean pyörän valinta tuntui 
olevan onnen kauppaa. Lopulta päätin, että ostan pyörän jostain erikoisliikkeestä, sillä 
tuskin sellaisesta lähden täysin epäsopivan pyörän kanssa. Myyjä katsoikin minulle 
sopivan kokoisen rungon ja muu varustus meni antamani hintaluokan mukaan. 
Tyytyväinen olen pyörääni ollut, mutta näin jälkikäteen ajateltuna olisi ollut hyvä idea 
ottaa yhteyttä alan harrastajiin, kuten Tiirismaan ladun maastopyöräohjaajiin ja kysellä 
enemmän pyörien ominaisuuksista ja varusteluista.

Uuden pyörän kanssa tuli aluksi ajeltua enemmän maantielenkkejä, koska kodin lähellä ei 
ollut kovin paljoa polkuja ajettavaksi ja muualta en oikein sopivia reittejä tiennyt. Halusin 
kuitenkin päästä metsää ajelemaan, joten liityin Tiirismaan ladun maastopyöräilijöiden 
Facebook-ryhmään, jota kautta sainkin tietoa yhteislenkeistä. Aluksi tosin epäilytti oma 
pärjäämiseni ”oikeiden” harrastajien joukossa, joten ensimmäinen lenkki, jolle uskalsin 
mukaan, suuntautui melko tuttuihin maisemiin, joista tiesin pääseväni vaikka teitä pitkin 
pois, jos en porukan mukana meinaa pysyä. Mukana kuitenkin pysyin ja innostus 
maastopyöräilyyn sen kuin kasvoi. 

TIIRISMAAN LATU
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Seuraavana kesänä uskalsinkin jo lähteä mukaan vähän pidemmille lenkeille Hausjärven 
neulaspoluille, Juhannusajelulle Hollolan kirkolle, Iso-Tarukselta Padasjoen satamaan, 
Halloweenajelulle Hälvälään ja vuoden harmaimman päivän ajelulle Heinolaan. 

Pidemmät lenkit ovat olleet hyvä tapa päästä tutustumaan uusiin kiinnostaviin ajoreitteihin,
pyörien tekniikkaan ja mukaviin ihmisiin. Lenkeillä ajettiin luonnosta, ajamisesta ja 
hyvästä seurasta, sekä retkieväistä nauttien. Tiukat pipot olivat kaikki jättäneet matkasta. 
Pidempien lenkkien lisäksi osallistuin useamman kerran vähän lyhemmille viikkolenkeille,
jotka toivat mukavaa vaihtelua omiin lenkkeihin ja toimivat treenilenkkeinä. Jos 
maastopyöräily kiinnostaa, niin kannattaa liittyä Tiirimaan ladun maastopyöräilijöiden 
Facebook-ryhmään ja lähteä viikkolenkeille kokeilemaan lajia.
Ensi kesän ajoreissuja kovasti odotellen,

 Päivi Määttä

Kuvat: ylempi Tiina R ja alempi T-Ladun FB

TIIRISMAAN LATU
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Vuoden 2021 mtb-lenkit ja -retket, toimintakertomus 

Tiirismaan Ladun ohjatuilla lenkeillä vieraili vuonna 2021 462 kuskia, joista naisia 146 ja 
miehiä 315 ja nuoriakin jopa 7 kpl. Lenkeillä ajettiin yhteensä 735 km ja näitä vedettiin 
yhteensä 41 kpl. Lenkkikausi starttasi keväällä 26.4. runsaslumisen talven jäljiltä, jonka 
vuoksi ajettiin vain kolme lenkkiä tammi-helmikuussa.

Teemoitettuja retkiajoja oli kymmenisen; vierailtiin perinteisillä Melkutin/Pääjärvi-
akselilla, Hausjärvellä, Evolla sekä ajettiin perinteinen juhannusajo 24.6. Hollolan 
kirkonkylän kahvilaan ja Kapatuosian näkötornille.
Jokavuotinen Nuku yö ulkona järjestettiin tänä vuonna Kärkölän Oriharonjärven rannalla, 
joten ajelimme sinne ja takaisin retkiajon Lahdesta muutaman sankarin kanssa lämpöisessä
loppukesän auringossa.

Muita kohteita oli Hollolan Kukonkoivun kankaat kahdesti, toinen syyskuussa 
ruskaretkenä, toinen pimeän aikaan lokakuussa Halloween-ajeluna ja tulisteluiltamana, 
Tarukselta Padasjoelle retkeilyreittiä helteisenä heinäkuun päivänä sekä Heinolan uudet 
maastoliikuntapolut marraskuisena, lumettomana päivänä.

Lenkkikausi päättyi Fatbike Dayhin 4.12., joka ajeltiin Takkula -Hiekkanummi poluilla 
kirpeässä -10 asteen pakkasessa suorastaan satumaisessa lumimetsämaisemassa. 
Alkeiskursseja pidettiin kaksi aivan loppusyksystä lokakuussa 

Sonja

Äkäsmutkan kuulumisia

Kiitos kaikille Äkäsmutkan
lomaviikkojen hakuun osallistuneille.
Tarjolla oli 18 viikkoa tälle vuodelle ja
60 hakua tuli määräaikaan mennessä.
Eli iso osa jäi varasijalle. Jos
peruutuksia tulee, niin varasijalla
olijoilla on etuoikeus saada viikko
käyttöönsä. Muutoin vapautunut viikko
tulee tarjolle Tiirismaan Ladun
facebook-sivuille, koska face saavuttaa
nopeimmin halukkaat lähtijät. 

Hyvää lomaa Äkäsmutkassa  - Helena-       

Kuva: Äkäsmutka https://akasmutka.webs.com 
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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 

Kuva: Sonja L
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email:tiirismaan.latu@gmail.com        https://tiirismaanlatu.suomenlatu.org

Jäsentietoja
Tiirismaan Ladussa oli  2021 lopussa 1860 maksanutta jäsentä. Lisäksi jäsenlistalla on

jäseniä, jotka eivät olleet jäsenmaksua maksaneet. 

Kuva: Tiina R
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      Kiisa 1/2022
   Julkaisija: Tiirismaan Latu ry    https://tiirismaanlatu.suomenlatu.org

                                        email: tiirismaan.latu@gmail.com

  Toimitussihteeri: Reino Koho   email: kohoreino@gmail.com

  Kirjapaino: M&P Paino Oy, Lahti

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava Kiisa ilmestyy toukokuussa 2022

Aineistot  lehteen jätettävä 15.4.2022 mennessä toimitussihteerille.

email: kiisa.tiirismaa@gmail.com

      


