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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:jormakampman1@gmail.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 2022 elokuussa 1834 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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Hyvää alkanutta syksyä kaikille!

Koronakin on hellittänyt otettaan (ainakin toistaiseksi) joten elämäkin on 
palautunut melkein normaaliksi ja voimme aktivoida vanhat tutut toiminnat ja 
uusiakin on jo suunniteltu.

Tulevaan syyskokoukseen kannattaa osallistua varsinkin, jos on kiinnostusta 
seuran kehittämiseksi ja on ideoita tulevaisuutta varten. Syyskokouksessa 
valitaan erovuorossa olevien tilalle toimihenkilöt seuraavalle kaksivuotiskaudelle
(2023 -2024). Olen itse ollut puheenjohtajana jo 14 vuotta joten toivoisin että 
tilalleni löytyisi sopiva jatkaja.

Kävimme neuvotteluja Asikkalan Tallukkajalkojen sulauttamisesta Tiirismaan 
latuun.  Olisi hyvä asia, että saisimme Suomen liikuttavammaksi kunnaksi valitun
Asikkalan Tiirismaan Ladun aktiivisen toiminnan pariin.

Näillä eväillä lopettelemme vuoden, toivottavasti saisimme lisää aktiivisia 
toimijoita. Aktiivinen toiminta antaa ohjaajille ja osallistujille reipasta potkua 
elämään!

Syysterveisin, Hannu

 

Reipas retkikoira  (Sonja L)

TIIRISMAAN LATU
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Tulevia tapahtumia:

elokuu
30.8.22   Jumppa alkaa Möysän koulussa   - sivu 5

syyskuu
1.9. 22    Retkeilijän kehonhuoltotunnit jatkuvat syyskuussa  - sivu 6

21.9.22   Koko perheen Metsämörriretki Tiiristuvalta   - sivu 5

lokakuu
12.10.22 Yhdistyksen syyskokous Rautakankareen majalla   - sivu 8

15.10.22 Syysretki Isojärven kansallispuistoon Kuhmoisiin   -sivu 7

marraskuu
Kynttiläpulahdus Hollolassa marras-joulukuussa (seuraa facebook ja nettisivut)

Lasten/perheiden, maastopyöräilyn ja polkujuoksun tapahtumia ja aikatauluja löytyy 
facebookista ja instagramista sekä kotisivulta www.tiirismaanlatu.suomenlatu.org.
Syksyn ruskaretki tehdään Akumajalle viikolla 37.   (sivu 8)

Kilometrikisa 2022 päättyy syyskuussa. Tiirismaan Latu on mukana kisassa. Katso kotisivut
tai facebook.

Polkujuoksulenkit 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

Haahkat Bengtskärin majakkaluodolla  (Reiska)

TIIRISMAAN LATU
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Latulaisten jumppa alkaa TI 30.8.22 Möysän koulun liikuntasalissa
os. Hiljankuja 6

Tiistaisin klo 16.30–17.30 on tarjolla monipuolista ja tehokasta jumppaa jäsenille. Meillä on 
jo vuosikausia jumpanneita aikamoinen joukko ja koska Möysän koulun salissa on hyvin 
tilaa, niin tulkaapa muutkin kuntojumpasta kiinnostuneet jäsenet kokeilemaan tätä 
viikottaista liikuntamuotoa. Ensimmäisellä kerralla voit tulla tutustumaan ja päättää sitten 
jatkosta.

Jumppaohjelma rakentuu niin, että edellisellä kerralla sovitaan seuraavan tiistain 
jumppatyyli. Käytämme tehosteena mm. käsipainoja, kuminauhaa, keppejä ja välillä vain 
oman kehon painoa. Tällä tavoin jumppaan tulee vaihtelua ja monipuolisuutta. Välineet tuo 
jokainen mukanaan. Sinä itse voit määrätä oman kuntosi ja terveytesi mukaan, miten 
tehokkaasti liikut. Jumppaohjaajana meillä on fysioterapeutti Riina, joka huolehtii ja neuvoo,
että liikkeet tehdään oikein. Siis turvallista liikuntaa kaiken ikäisille naisille ja miehille. 

Tervetuloa aiemmin käyneet ja uudet TI 30.8. klo 16.30 Möysän koulun jumppakööriin.      

Aikataulut:
Syyskausi 30.8.-13.12.22
(syyslomaviikko 43/22  ja Itsenäisyyspäivä 6.12. ei jumppaa)

Kevätkausi  10.1.– 25.4.23
(talvilomaviikko 9/23, ei jumppaa)

Jumppamaksu on 20 €/syksy ja 20 € kevät.
Maksu suoritetaan Tiirismaan Ladun tilille FI85 4212 1120 0169 63, viite 2370

Tiedustelut: paivivirtanen12@gmail.com, p. 050 387 9664

TIIRISMAAN LATU
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Retkeilijän kehonhuoltotunnit jatkuvat syyskuussa

Kiristääkö lonkka? Jumittaako niska? 
Tai olisiko kiva vaan rentoutua ja hengitellä hetki?

Tiirismaan Ladun Retkeilijän kehonhuolto -ryhmätunnit alkavat taas 1.9.2022. Kehonhuollot 
pidetään torstaisin klo 19.30-20.30 syyskussa Vähä-Tiilijärven uimarannalla (säävaraus) ja 
muulloin Hollolan uimahallin Judosalilla.

Tunneilla liikutaan aluksi kevyesti lämmitellen, tehdään erilaisia venyttely-, tasapaino- ja 
liikkuvuusharjoituksia ja lopuksi rentoudutaan ja hengitellään. Tunnit sopivat kaikentasoisille
liikkujille. Ohjaajana toimii liikuntaneuvoja Anne Rauhamäki.

Mukaan mahtuu 20 osallistujaa ja syyskauden hinta on 20€. Ilmoittaudu anne@jalkautus.fi 

Keppijumppaa rannalla (Anne R)

RUSKAVIIKOLLE UTSJOELLE 

9.9.-17.9.2022 on vielä muutama bussipaikka vapaana. Myös mahdollisia peruutuspaikkoja 
majoitukseen Akumajalle voit kysellä. Tarkemmin kotisivuiltamme, edellisestä Kiisasta tai 
terhi.k.koivisto(at)gmail.com 

TIIRISMAAN LATU
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SYYSRETKI ISOJÄRVEN KANSALLISPUISTOON 
la 15.10.2022. 

Lähtö bussilla Hollolan uimahallilta klo 8:00 ja Lahden Matkakeskuksesta klo 8:15, 
Vääksystä 8:45. Takaisin Lahteen palaamme klo 18 mennessä. 
Isojärven kansallispuistossa metsäiset vuorimaat ja syvät rotkolaaksot vuorottelevat 
jääkauden muovaamassa maisemassa. Alueella on erämaisia lampia, joilla viihtyvät myös 
majava ja kaakkuri. Näet sammalikoita vihreän monissa eri sävyissä, solisevia puroja ja 
valoisia kalliomänniköitä. Taukopaikkoja on useita. Korkeuserot ovat suuria, joten maasto ei 
sovellu liikuntarajoitteisille. Lisätietoja: luontoon.fi/isojarvi

Varaa mukaan säänmukainen vaatetus ja kosteutta sietävät jalkineet, reppuun retkieväät ja -
juomat, istuinalusta, wc-paperia ja roskapussi. Puistossa noudatetaan roskatonta retkeilyä. 
Heretyn kämppäkahvila on auki klo 11–17; siellä voidaan piipahtaa ennen kotimatkaa. 
Kahvilassa käy pankkikortti.

Puistossa saa pyöräillä ainoastaan merkityllä maastopyöräilyreitillä. Bussiin voidaan ottaa 
muutama pyörä, jos haluat kävelyn sijaan pyöräillä.

Mukaan mahtuu 50 henkilöä. 
Ilmoittaudu tiirismaan.latu(at)gmail.com tai 0400-939690/ Terhi

Osallistumismaksu 20 €/ henkilö maksetaan etukäteen 12.10.2022 mennessä Tiirismaan 
Ladun tilille: FI85 4212 1120 0169 63, viitenumerolla 2480. 
Voit maksaa myös MobilePaylla numeroon 56553.
         
                                      

Maastopyöräilyn syksy 2022

Kesä meni, lomilta palattu ja syksyllä jatketaan, vaan ohjaajaresurssien vuoksi emme järjestä 
lenkkejä joka viikko tällä hetkellä.
Painotetaan viikonloppulenkkien/retkien vetämiseen säiden salliessa ja toki viikkolenkkejä 
satunnaisen säännöllisesti!
"Uusia" kohteita saa ilmoittautua vetämään, esim.Nastola, Viuha, kun ei aina ole aikaa käydä
omin päin tutkimassa seutua ja yrittää vielä muistaa hyvää reittiä. Saataisiin vaihtelua perus-
Tapanila-Hollola-pyörittelyyn!
Huoltohommia iltojen pimennyttyä sisätiloissa tulossa.

Nähdään metsässä :)
//Sonja, Tiina ja muut ohjukset      

               

TIIRISMAAN LATU
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Syyskokous Rautakankareen majalla
keskiviikkona 12.10.2022

Kokouksessa käsitellään säännöissä
syyskokoukselle määrätyt asiat:
- 2023 toimintasuunnitelma
- 2023 talousarvio
- henkilövalinnat
- kahvitarjoilu

Tervetuloa osallistumaan!
Hallitus

TUNNUSTA YHDISTYKSESI VÄRIÄ, TIIRISMAAN LATUA

Huppareita ja liivejä tarjolla jäsenhintaan (ostohintaan)

LIIVIT
Nonamen sinivoittoiset liivit, jäljellä kokoja seuraavasti: Hinta 50 €/kpl
Naisten mallia (muotoiltu) Unisex-malli, käy sekä naisille että miehille
S 1 kpl      5 kpl
M 5 kpl
L 2 kpl      1 kpl
XL 1 kpl      2 kpl

HUPPARIT
Helly Hansenin laadukkaat hupparit, jäljellä kokoja seuraavasti: Hinta 90 €/kpl
Hupparissa on selässä Tiirismaan Latu since 1957 ja edessä sydämen kohdalla logomme

S 3 kpl
M 2 kpl
L 1 kpl
XL 5 kpl
XXL 3 kpl

Tilaukset  ja sovittamiset onnistuu Helenan kanssa sopien,
helena.kamarainen99  @  mail.com     tai puh. 0400 325 290

TIIRISMAAN LATU
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ÄKÄSMUTKAN VIIKOT VUODELLE 2023 
ON JÄSENTEN HAETTAVISSA

Tiirismaan Ladun lomaosake  Äkäsmutka, Äkäslompolossa on jälleen jäsenten haettavissa. 
Saajan tulee olla Tiirismaan Ladun jäsen ja jäsenmaksu suoritettuna. Jäsen voi saada vain 1 
viikon vuodessa. 
Arvonnassa mukana olijoille ilmoitetaan tulos viikolla 48, jolloin arvonta suoritetaan. 
Saadusta viikosta pitää suorittaa 50 € ennakkomaksu ja loppulasku lähetetään n. kuukautta 
ennen lomaviikkoa. 
Haettavissa on seuraavat viikot:

vko 2023 hinta/viikko muuta

6 , 7 250 €
12, 13 350 €           hiihtolomaviikot
18, 19 250 €
24, 25 350 €
30, 31 250 €
36, 37 500 €              ruska-aikaa
42, 43 250 €
48, 49 500 €          ensilumen viikot

            Äkäsmutka kesällä               Äkäsmutka talvella

Hae haluamaasi viikkoa ja myös vaihtoehtoista viikkoa sähköpostitse:
tiirismaan.latu  @  gmail.com   viimeistään 25.11.2022. 

Tai jos sinulla ei ole sähköpostia, niin laita tekstiviesti  0400 325 290 (Helena)

Tiirismaan Ladun nettisivut: https://tiirismaanlatu.suomenlatu.org 

Äkäsmutkan nettisivut: https://akasmutka.webs.com/

TIIRISMAAN LATU
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PERHERETKI 11.6.2022 Heinsuolta Tiiristuvalle ja takaisin

Perheretki 18 osallistujan voimin lähti patikoimaan puolipilvisenä kesäkuun aamupäivänä 
Heinsuon urheilukentältä kohti Tiiristupaa. Reitti kulki latu-uraa pitkin Soisalmen 
pitkospuille ja sieltä noustiin Tilkin kurkistukseen. Kurkisteltiin yhdessä hyttysten kanssa 
Iso-Tiilijärvelle, jonne näkymät nyt hyvät kun metsää oli kaadettu. Kurkistuksen jälkeen 
patikoitiin Tiirismaan rinteen vaihtelevaa polkua pitkin Tiiristuvalle. Siellä meitä odottivat 
Eeva ja Matti, jotka olivat sytyttäneet nuotiotulet jo valmiiksi, keittäneet kahvit ja laittaneet 
muutkin tarjottavat esille. Titi oli tehnyt mukavan muumipolun lapsille ja jokamiehen 
oikeudet -kyltit olivat kaikkien tutkailtavina. 
Istuttiin tulilla, paistettiin makkaraa, poristiin mukavia ja hengitettiin alkukesän raikasta 
ilmaa. Lapset riemuitsivat lähimetsässä . Tämän retken todellinen tutkimuskohde oli 
muurahaispesät. Niitä tutkittiin tarkasti ja laitettiin kädet lähelle pesää, jolloin kämmenselälle
saattoi lennähtää äkäistä ainetta, jota sitten kielen kärjellä maisteltiin…kannattaa kokeilla!
Takaisin Heinsuolle tultiin hyväkulkuista latu-uraa ja tutkailtiin lähimetsää ja -suota sekä 
ennusteltiin tulevaa marjasatoa. Reitti oli kokonaisuudessaan 8 km ja 5 tuntia  Kaikki 
jaksoivat hienosti kulkea mukana.
Kiitos myös iloisille talkoolaisille retken onnistumisesta.

TIIRISMAAN LATU
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Ohjaajat Tiiristuvalla ( Sonja L)

TIIRISMAAN LATU
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POLKUJUOKSUKUULUMISIA

Polkujuoksijoiden kevätkausi on sujunut vilkkaana. Osallistujia on ollut mukavasti jokaisella
järjestetyllä lenkillä. Kesäkuun loppuun mennessä meillä oli 28 ohjattua lenkkiä ja mukana 
oli 6 – 29 hlöä/vko.
Kiitos polkuilijat kun olette tulleet juoksemaan. Polkujuoksuun pääsee mukaan matalalla 
kynnyksellä. Ohjatulla polkujuoksulenkillä on aina vähintään kaksi ohjaajaa ja yleensä vetäjä
ja peränpitäjä, joten pystymme joustavasti toimimaan ryhmän ehdoilla. Vauhti- ja 
hituriryhmät ovat normaalisti joka maanantai tai keskiviikko. Lisäksi on erilaisia 
teemapolkuja, kuten pitkis, polku- ja pulahdus, polkucombo: polku+hiihto (siis talvella).  
Tylsää lenkkiä ei meillä ole tarjota. Luonto antaa aina parastaan ja lenkin jälkeen mieli ja 
kroppa kiittää.
Hanna-Mari Uuksulainen aloitti keväällä uutena polkujuoksuohjaajana. Hanna-Mari on 
vauhdikas menijä, joten hän vetää usein vauhtiryhmiä.
 Syksykaudella mukaan ovat tulleet Anu Peltola ja Kalle Salonen. Lämpimästi tervetuloa 
mukaan vetämään mukavaa porukkaa eri puolilla Lahtea ja Hollolaan.

TERVETULOA MUKAAN UUDET JA VANHAT TUTTAVUUDET

TIIRISMAAN LATU



                                   KIISA 3/2022                         13

Bengtskär – Tammisaari – Tytyri

Majakoiden äiti odotti meitä mahtipontisesti,
vaikkakin vienosti sumuun verhoutuneena, kolean
oloisena.  ”Elämysmatkamme etelään”
ensimmäinen ja tärkein kohde oli haahkaretki
Bengtskärin majakkaluodolle.  Kaksi vuotta
odotettu tapahtuma oli toteutumassa.
Hollolasta ja Lahdesta lähdettäessä ilma oli
poutainen, eikä kovin tuullutkaan.  Toiveissa oli,
että merelläkään ei myrskyisi.  Sää suosi meitä, ei
tullut myrskyä, joka olisi estänyt laivamatkan eikä
sadekaan yltynyt tihkua pahemmaksi.
Kemiönsaaren Kasnäsista laiva vei meidät
saariston läpi avomerelle.
Perille päästyämme meille oli ensin
opastuskertomus majakasta ja ennen kaikkea
haahkoista.  Turun Yliopisto omistaa majakan ja
tekee alueella tutkimuksiaan, erikoisesti seuraa
haahkojen elämää.  Meitä varoitettiin kulkemasta
ruohikkoalueilla koska jokapuolella on haahkojen

pesiä, joita
voi olla vaikea havaita.
Haahkarouvat hautoivat muniaan jokavuotisilla 
paikoillaan pitkin luodon heinikkoa.   Ne eivät 
silmäänsä räpäyttäneet eivätkä tehneet muutakaan elettä
ihmisten liikkuessa ihan vieressä. Päinvastoin ihmiset 
ovat niiden turva, sillä asumattomalla saarella hautovat 
haahkat ja poikaset ovat merikotkalle helppo saalis. 
Haahkaherrat sensijaan elelivät rannan tuntumassa 
merellä tai rantakallioilla ja katselivat jo merelle kohti 
eteläistä Itämerta, jonne ne suuntaavaat ennen rouviaan 
ja poikasiaan.  
Majakan asuintiloista on tehty turisteille ruokailu- ja 
majoitustiloja, sekä konehuoneesta kahvila.
Luodon kallio on mielenkiintoisen muotoinen ja meren 
sileäksi hioma.  
Majakalta palattuamme lähdimme ajamaan 
Tammisaareen.
Tammisaareen saavuimme klo 18 jälkeen, jossa jaettiin 
majoitushuoneet.  Motellin Marinen huoneet ovat varsin
erikoisia ja erikokoisia sijaiten vanhan korttelipihan 
eripuolilla olevissa rakennuksissa.

TIIRISMAAN LATU
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Sunnuntaiaamun kuntolenkkinä oli tunnin opastettu kävelykierros Tammisaaren vanhassa 
kaupungissa.  Tammisaarella on mielenkiintoinen historia, pienestä kalastajakylästä pieneksi 
kaupungiksi.  Ruotsin kuninkaiden mahtikäskyillä väkeä on siirretty välillä Tammisaareen ja 
välillä pois sieltä, esim Helsinkiä perustamaan.  1700- luvun taloja on  vielä jäljellä ja pieniä 
puutalolkortteleita on säästynyt meidän aikaamme asti.  Oli ihan mukava, että on säilynyt 
tällainen pientaloalue kapeine katuineen.
Kierroksen jälkeen lähdimme Fiskarin ruukkialueelle.  Siellä kukin sai tutkia paikallisia 
putiikkeja omaan tahtiin.  Siellä söimme myös yhteisen keittolounaan korvapuustien kera.
Edessä olikin sitten uusi kävelykierros, puolitoista tuntia maan uumenissa.  Tytyrin 
kalkkikaivos Lohjalla on muutettu elämyskaivokseksi.  Siellä oli todella monenlaista 
nähtävää ja koettavaa.  Oppaamme kertoivat havainnetaulujen avulla mm. maankuoren 
historiasta ja kalkkiesiintymistä Suomessa.  
Retken viimeinen pysähdys oli Koivulan kartanon kahvila, jossa saimme suolaisen välipalan 
ennen parin tunnin matkaa takaisin lähtöpisteisiin.

Timo Korvenoja -( kuvat: Reiska)

Meänteisen jäljillä

Meänteis tai Määnteinen  on 1950- ja 1960-luvulla Saariselän Lankojärvellä turvekammissa
asunut erakko. Nimi tarkoitti saamelaisen mytologian metsänhaltijaa. (tai kolttien haltija) 
Hänen oikea nimensä on Reijo Savinainen. Hän kuuluu Lapin legendaarisiksi henkilöiksi 
päätyneiden joukkoon, vaikkei ole niin tunnettu kuin esimerkiksi Mosku, Raja-Jooseppi  tai 
Nätti-Jussi.
Hän tuli hyvin tutuksi monelle 1950- ja 1960- luvulla Saariselän alueellavaeltaneelle. 
Kerrotaan kämppien jääneen hänen käyntinsä jälkeen erityisen siistiin kuntoon ja joskus 
vieraskirjaan oli jäänyt häneltä viesti.
Kirjailija Kullervo Kemppinen kertoo hänestä kirjoissaan. Kemppisen mukaan Meänteis 
pihisti retkeilijöiden eväitä ja muutenkin välillä hätyytteli, syyksi on sanottu halua karkottaa 
ihmiset pois erämaasta. Tästä hän joutui myös käräjille. Meänteis oli rakentanut 
Lankojärvelle kammin lisäksi niliaitan ja yhdestä puusta veistetyn ruuhen. Virkavalta ei 
antanut miehen elää erakkona pitkään, vaan Meänteis joutui lähtemään Lankojärveltä. 
Sittemmin Saariselän alueelle perustetun Urho Kekkosen kansallispuiston vuoksi asuinkenttä
hävitettiin. Jotain merkkejä asuinkentästä on silti vielä nähtävillä Lankojärvellä. Meänteis 
meni naimisiin ja muutti myöhemmin Koillismaalle, Taivalkoskelle.
Yrjö Teeriahon kirjassa Pitkin poikin Saariselkää ja muita Lapin takamaita  Meänteis kertoo 
oman tarinansa ja oikaisee samalla Kemppisen kirjoissa hänestä kerrottuja tietoja. Hän ei 
ollut koskaan tavannut Kemppistä ja kertoi että Kemppisen tarinoissa ei ollut siteeksikään 
totta 

Omat vaellukseni ovat sivunneet Meänteistä kaksi kertaa. Vuonna 1971 tammikuussa olin 
opiskelukaverini kanssa hiihtovaelluksella Saariselällä. Lähdimme Kiilopäältä, nousimme 
tunturin laelle ja laskimme Rautulammelle. 

TIIRISMAAN LATU
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Rinkan päällä oleva pakastimen mittari huiteli liki kolmeakymppiä kun saavuimme 
Lankojärven autiotuvalle. Majoituttiin ja koska ilta pimeni nopeasti kömmimme 
makuupusseihin. 
Kun aamulla päivä
valkeni kaamoksen
väreihin, tutustuimme
ympäristöön. Kaverini oli
tietoinen Meänteisen
tarinoista ja pian
löysimme järven rannasta
osin lumeen hautautunut
kömmänä, jota kävimme
tutkimassa. Maja oli
täysin asuttavassa
kunnossa. Seinät olivat
tapetoitu  pin-up tyttöjen
kuvilla. 
Parin päivän kuluttua
matkamme jatkui ylös tunturin rinnettä suuntana Luulampi. Keli oli muuttunut pilviseksi ja 
ylhäällä tunturissa kaikki oli harmaata niin hanki kuin taivaskin.  Toinen suksi tunnustelleen 
edellä varovasti kurvaillen pääsimme Luulammelle. Seuraava tunturin ylitys Kiilopäälle oli 
vähintään yhtä hankala, kaikki oli yhtä harmautta suksen kärjistä yläkautta suksen kantoihin. 
Vasta lähellä Kiilopään rakennuksia pylvään päässä oleva punainen valo ilmaisi, että 
suunnistuksemme oli osunut ihan nappiin.

Seuraavana kesänä olin ekalla
kesävelluksella Marjatan kanssa. Lähdimme
Nelostieltä kohti Kopsuslampia. Sieltä
edelleen Suomunruoktulle ja Rautulammelle.
Sitten piti käydä myös katsomassa
Meänteisen kömmänää, mutta kun pääsimme
Lankojärvelle huomasimme, että majalla oli
asukkaita emmekä tohtineet mennä
häiritsemään. Kun sitten palailimme
Rautulammelle meidät ohitti kolmen hengen
seurue mies ja kaksi naista. Rautulammella
kuulimme, että edellämme Rautulammen
olivat ohittaneet Meänteinen seurueineen -
ilmeisesti vaimo ja tytär.

Kullervo Kemppinen (Poropolku kutsuu)

Yrjö Teeriaho  (Pitkin poikin Saariselkää ja

muita Lapin takamaita)

WikipediA             Edellämme Meänteisen porukka 

                  Teksti ja kuvat: Reiska
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Jäsentietoja
Tiirismaan Ladussa oli  2022 elokuussa 1834 maksanutta jäsentä. Lisäksi jäsenlistalla on

jäseniä, jotka eivät olleet jäsenmaksua maksaneet. 

          Missä Markus?? ( Sonja L)
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