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Missä mennään - Haastateltavana Hilkka Lassila

Ajoittain on hyvä tarkastella toimin-
taamme sellaisen jäsenen silmin, joka 
seuraa tarkasti muutoksia toimin-
taympäristössämme, mutta ei ole ns. 
”virassa” yhdistyksessämme. Harrastaa 
ulkoliikuntalajeja monipuolisesti ja on 
utelias kulttuurisille ilmiöille.  

Hilkka Lassila on Savonia-
ammattikorkeakoulun yliopettaja, jolla 
on vankka työhistoria myös matkatoi-
miston johtajana. Monin tavoin ansioi-
tunut ja sopiva haastateltavaksi juuri 
tänään, Minnan ja tasa-arvon päivänä.  

Katuosoite on Lintuluoto ja näkymä 
olohuoneen suuresta ikkunasta sen 
mukainen. Näissä maisemissa on help-
po keskustella luontoliikunnasta. 

Miten Sinusta tuli latulainen, mitä har-
rastat ja mihin olet osallistunut yhdis-
tyksessämme? 

Ilmoittauduin eräälle melontakurssille 
ja sen kautta löytyi yhdistys ja mainio 
Pilppa. Latulaisena olen ollut kymme-
nisen vuotta.  

Pilpassa olen piipahtanut Neulamäen 
retkilläni, sekä myymässä ja saunaa 
lämmittämässä.  

Muita harrastuksiani ovat viikoittainen 
ratsastus ja laulaminen Laululikat kuo-
rossa. Myös kestävyysjuoksussa ja 
puolimaratonissa on oma viehätyksen-
sä. 

Minnalla oli mieluisat paikkansa Kuo-
piossa. Mitkä ovat ne Hilkan hyvät 
kohteet? 

Kuopiossa on luonto lähellä ja täällä 
riittää hyviä kohteita harrastuksiin. 
Eräs mieluisimmista on Neulamäen 
seutu, mistä löytyy mukavasti marjoja 
ja sieniä. Vanuvuorikin on mainio ul-
koilualue, vaikka moni kuopiolainen ei 
ole sitä vielä oivaltanut. Myös kotiovel-
ta voi lähteä lenkille milloin mielii. 

Hilkka ja Otsi-koira kotimetsän poluilla 
             Kuva: Martti Rissanen
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Toteutuuko mielestäsi tasa-arvo yhdis-
tyksessämme? 

Näkisin, että latulaisten kesken naiset 
ja miehet toimivat varsin tasa-
arvoisesti. Ohjaajina molemmista on 
hyviä kokemuksia. Puheenjohtajina on 
vuorotellut molempia ja hallituksessa 
taitaa nykyisin olla tasatilanne. Minnan 
ajoista on paljon edistytty. 

Toimit kasvatuksen parissa. Miten nuo-
ret löytäisivät yhdistyksemme parem-
min? 

Nuoret ovat haaste kaikille yhdistyksil-
le. Suuri merkitys on vanhemmilla. 
Kuuluuko luontoliikunta heidän elä-
määnsä ja sen kautta lasten menoihin.  

Yhtä tärkeää on miten yhdistys ottaa 
heidät vastaan. Lisääntynyt harrastus-
ten kirjo vaatii yhdistyksiltä mo-
niosaamista ja vaihtoehtoja kaikille 
vuodenajoille.  

Olisi myös hyvä jalkautua päiväkotei-
hin ja kouluihin. Esimerkiksi koulujen 
kanssa kummitoimintaa, johon sisältyy 
osavastuita tiedotuksesta tai kahvion 
pidosta, voisi sitouttaa nuoria yhdis-
tykseen. 

Olet edistänyt yrittäjyysoppimista 
opiskelijoiden keskuudessa. Olisiko pui-
jonlatulaisilla opittavaa tässä mieles-
sä? 

Tutkimuksien mukaan, liikuntatapah-
tumat ovat kasvavin matkailun osa-
alue. Tämä tiedostetaan ja palveluja 
syntyy kysynnän mukaan. Puijon Ladun 
tapaisessa yhdistyksessä on paljon 

osaamista, millä vastata liikkujien tar-
peisiin.  

On hyvä tutustua uusiin lajeihin, mutta 
myös tuttuja muotoja voi maustaa uu-
delleen. Esimerkiksi keväinen runoretki 
Neulamäkeen elähdytti mieltäni. Luon-
tolukupiirikin voisi toimia. Vain mieli-
kuvitus on rajana.  

Yhdistys tarjoaa myös tervettä yhtei-
söllisyyttä yksilökeskeisyyttä korosta-
vaan olemiseemme.  

Käydessämme puolisoni, Risto Kiurun, 
kanssa Kanarialla, palkkasimme retki-
päiväksi luontoliikuttajan. Tittelinsä 
hyvin ansaitseva mies kertoili elävästi 
paikan maastosta, kasveista, ihmisistä 
ja kylien historiasta. Retkestä jäi hyvät 
muistot ja käsitys alueen elämän-
menosta. Voisi toimia meilläkin. 

Väitöskirjasi koski maatilamatkailun 
sukupolvenvaihdosta talonpoikaisten 
arvojen ohjaamana prosessina. Minkä-
laiset arvot mielestäsi ohjaavat yhdis-
tyksien toimintaa? 

Todellakin, osoittautui, että maatiloilla 
elämänmuodon turvaaminen oli arvo 
sinänsä ja maatilamatkailu vain osate-
kijä sen varmistamisessa.  

Yhdistysten erityispiirre on yleishyödyl-
lisyys. Arvo, jota yhtä lailla on vaikea 
hinnoitella mutta helppo kokea. Arvo-
pohja ja vetovoimatekijä, joka erottuu. 

Terveisesi lehden lukijoille? 

Pidä huolta itsestäsi. Kuluta kulttuuria 
ja kasvata sosiaalista pääomaasi. Liiku 
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säännöllisesti luonnossa voimiesi mu-
kaan.  

On tutkittu ja todettu, että ei ole mer-
kitystä liikutko puistossa vai korpimet-

sässä. Molemmat kohottavat mielialaa 
samalla tavoin. 

   - Martti Rissanen -

 

Pilpan kesä 2015 

Pilpan jäsensauna 2.5. - 19.9. lauantai-
sin ja keskiviikkoisin (syysk. suluissa): 

   - naiset   klo 17.30 – 19 (16.30 - 18) 
   - miehet klo  19 – 20.30 (18 - 19.30). 

Juhannuspäivältä saunavuoro siirtyy 
juhannusaattoon. Talkoopäivinä vuo-
rojen ajat voivat poiketa edellä olevis-

ta. Saunojat sopivat keskenään lämmi-
tysvuorot. Lista on Pilpan kuistin ilmoi-
tustaululla. Saunan lämmitys aloite-
taan kesällä klo 16.15. Viimeinen sau-
noja vastaa siitä, että tilat tulevat siivo-
tuiksi ja ovet lukituiksi.  
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Jäsenillat la 13.6. ja ke 19.8. alkavat 
klo 18. Laavulla paistetaan lettuja.  

Seniorien iltapäivä la 13.6. klo 13. 

Talkoot: 

Kevättalkoot ovat la 2.5. ja la 23.5., 
syystalkoot la 10.10. ja la 24.10. alka-
en klo 10. Talkoissa siistitään ja kun-
nostetaan majaa ja pihapiiriä. Lisäksi 
lounas, kahvit, jutustelua, saunominen. 

Heinätalkoot I la 27.6. klo 10 alkaen 
pihapiirissä. Tauolla paistetaan makka-
rat ja juodaan kahvit. Sauna. 

Heinätalkoot II ke 1.7. klo 10 alkaen 
järjestetään yhdessä kaupungin kans-
sa. Tauolla paistetaan makkarat ja juo-
daan kahvit. Sauna. 

Niittytalkoot ke 12.8. klo 10 alkaen. 

Pilpan ylälaavun voi varata etukäteen 
pelkästään omaan käyttöönsä p. 
040 537 8038. Varausmaksu 15 e. Vie-
raiden tulee poistua laavuilta viimeis-
tään klo 22 ja tulla aikaisintaan klo 7. 

Majan vuokraus: Pilppaa vuokrataan 
liikunta- ja ulkoilutapahtumiin. Tiedus-
telut ja varaukset puh. 040 537 8038. 
Vapaita päiviä voi katsoa sivulta 
www.puijonlatu.fi : Pilpan kalenteri.  

Taukotupana toimii huoltorakennus 
Kihhauksen päätyhuone. Avaimesta voi 
kysyä palstaviljelystä vastaavalta tai 
majaisännältä. 
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Polkupyörien pysäköimispaikka on 
Kihhauksen edessä. 

Soutuveneen varaus- ja lainausvihko 
on vanhassa aitassa ovesta vasemmal-
le. Tarvitset ns. ’vanhan tuvan avai-
men’. Vene on melontalaiturin rannas-
sa. 

Palstaviljely 

Entisen palstan viljelyn jatkamisesta on 
ilmoitettava palstaviljelyn yhdyshenki-
lölle 10.5.2015 mennessä. Samalla on 
maksettava vahvistusmaksu 10 euroa 
Puijon Ladun tilille FI24 3636 3010 
4504 76, viesti NN:n viljelyspalsta. Vas-
taavalla tavalla toimivat uudet viljeli-
jät. Viljelysäännöt ovat nettisivuilla 
(www.puijonlatu.fi/materiaalireppu). 

Varattujen palstojen lista tulee tauko-
tupaan. Listassa on viljelyspalstan 
paikka ja viljelijän yhteystiedot.  

Jos lopetat palstasi viljelyn, niin ilmoita 
siitä heti Helenalle. 

Pilpan isäntä:  
Vesa Karhunen, 040 027 5562 

Pilpan emäntä:  
Riitta Karhunen,  040 758 6844 

Palstaviljelyn yhteyshenkilö: 
Helena Kajanus, 040 756 0924 (palstan 
jatkovaraus viestillä) 
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Liity jäseneksi Puijon Latuun

Puijon Latu ry:n jäsenrekisteriä hoitaa 
Suomen Latu, ja liittyessäsi Puijon La-
tuun, liityt samalla automaattisesti 
myös Suomen Latuun. Liittyminen teh-
dään Suomen Ladun nettisivuilla. 
Suomen Latu lähettää sen jälkeen pos-
titse pankkisiirtolomakkeen, jolla mak-
sat Suomen Ladulle jäsenmaksun.  

http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/ 

Oikealla ylhäällä on ”nappi”: Liity nyt 
jäseneksi. Kun valitset yhdistykseksi 
Puijon Ladun, voit valita haluamasi 
jäsenyyden. 

• henkilöjäsen 25,- 

• nuorisojäsen alle 20 v 13,- 

• perhejäsenyys 34,- 

• rinnakkaisjäsen 15,- 

Perhejäsenyys koskee samassa osoit-
teessa asuvia ja rinnakkaisjäsen voi 
olla, jos on jo henkilöjäsenenä muussa 

latuyhdistyksessä. 

Voit liittyä jäseneksi myös soittamalla 
Suomen Ladun jäsensihteerille, puh. 
044 722 6301. 

Suomen Ladun sivuilla on koko jäse-
nistöä koskevaa tietoa, mm. jäsenedut. 
Puijon Ladun sivuilta löytyvät paikal-
liset asiat: www.puijonlatu.fi 

 

Tervetuloa toimimaan ja 
vaikuttamaan! 

 

Jäsentietojen muutokset: 

jasenpalvelu (at) suomenlatu.fi, 

044 722 6301, 

www.suomenlatu.fi/palvelukortti  

 

Kiinnostaako viljely porukalla?

Kiinnostaako pienimuotoinen puutar-
haviljely, muttet tiedä miten aloittaa? 

Aloitamme Pilpan pellolla yhdessä vil-
jelyä tänä keväänä.  

Tarkoitus on yhdessä muokata maa vil-
jeltäväksi, kylvää ja hoitaa kimpassa, 
sekä jakaa satokin aikanaan yhdessä.  

Talkoilla yhdessä tekemällä opitaan 
toisiltamme, jaetaan iloa ja vastuita. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja tule 
mukaan!  

Tiedustelut ja kokoontumisajat:  
Marja Hartikainen 050 366 1905 

  



 

Uusi latulainen lauteilla - Minna Halme

Kuka olet?

Olen Minna Helinä Halme, kotoisin 
Polvijärveltä ja nykyisin asustan Kuopi-
ossa.  Työskentelen  Kuopion kaupun-
gilla markkinointi, viestintä ja asiakas-
palvelut  -yksikössä. 

Mikä kiinnostaa vapaalla? 

Harrastan hiihtoa, lenkkeilyä, luistelua, 
kulttuuria ja seuratoimintaa.  Kuopios-
sa luonto on lähellä ja onneksi siitä saa 
nauttia joka päivä ilman lisämaksua. 
Yksi mukavimmista harrastuksistani on 
”rollitus” eli kesäiset Kallavesiristeilyt 
Roll Risteilyjen laivoilla. Kimmeltävä 
järvi koukuttaa kovasti, toivottavasti 
ensi kesänä myös meloen. 

Reipasta meininkiä 

Olen ollut Puijon Ladussa mukana vii-
me syksystä alkaen ja kokemukset ovat 
hyvin positiiviset.  Alkusyksystä pääsin 
heti tositoimiin syystalkoiden merkeis-
sä, jossa kunnostauduin yhtenä hara-
vointimestarina.  Loppusyksystä minut 
pyydettiin mukaan yhdistyksen tiedo-
tustoimintaan ja yhdistyksen syysko-
kouksessa lupauduin Puijon Ladun 
toiminnantarkastajaksi. Ja kun hiihto-
ladut kunnostettiin, suksin oitis mais-
telemaan  kehuttua Pilpan pullaa. Yh-
distyksessä on kivaa, leppoisaa ja aktii-
vista kaikenikäistä porukkaa.   

 

Hyvää? 

Olen tyytyväinen Puijon Ladun tarjoa-
maan monipuoliseen harrastustoimin-
taan. Kiitosta ansaitsee myös Pilpan 
Majan toimiminen yhdistyksen tuki-
kohtana.  Pilpan Majasta voidaan olla 
ylpeitä ja se pysyy toimivana ja kun-
nossa vain yhteistahdolla ja voimalla.  

 

Vielä paremmaksi? 

Haaste on, miten voimme jatkossa in-
nostaa ja sitouttaa toimijoita. Jäsen-
retkitoimintaa ja jäsenetuja voisi  ke-
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hittää lisää.  Ulkoista ja yhdistyksen si-
säistä viestintää ei ole koskaan liikaa. 

Mikä ilahduttaa? 

Kuopion kaupunki on ottanut hyvin-
vointimarkkinoinnin yhteiseksi tunnuk-
seksi  "Lupa innostua” , jolla pyritään 
aktivoimaan kuopiolaisia pitämään 
huolta omasta ja läheistensä hyvin-
voinnista.  Minusta tämä teema sopii 
hyvin myös meille puijonlatulaisille: 
meillä kaikilla on lupa innostua ja pitää 
huolta itsestämme ja toisistamme. 

Terveiset Latulaisen lukijoille? 

Minun Kuopioni on viihtyisä kaupunki, 
mistä löytyy sopivaa, hyvää elämää ja 
aidot ihmiset.  Välillä elämä on hiljaista 
hyrinää ja välillä riemukasta tyrskettä.  
Otetaan liikunnallinen ja retkeilyllinen 
kesä vastaan ja hymyillään, ihan kaikil-
le! 

Kysymyksiä  Minnalle ( tiedotustoimi-
kunnan kokoonkutsuja)  
 toimitti -Paavo-  -Kuva Minnalta-

Ei pöllömpää hommaa!

Kun männävuosina hiihtelin helmikui-
sina iltoina auringon jo laskettua va-
losaasteen ulkopuolella, kuului samas-
sa kohden läheisestä kuusikosta pöl-
lömäistä puputusta. Ihmettelin, kuu-
linkohan oikein, sillä olihan vasta hel-
mikuu ja pöllöjenhän pitäisi aloittaa 
soidinmenonsa vasta maaliskuussa - 
näin luulin.  Totta se oli, sillä jossain 
luonto-ohjelmassa todettiin pöllöjen 
parin huhuilun alkavan niinkin aikaisin 
kuin helmikuussa - siitäköhän nimi 
helmipöllö.  En minä kyseistä otusta 
nähnyt, sillä jossain umpihangen takaa 
ääni kuului ja pimeääkin oli. 

Muutettuani asentopaikkani kaupun-
gin toiselle laidalle talviset iltahiihdot 
entisillä pimeän hiihdon reiteillä ovat 
jääneet eikä ole tietoa, vieläkö pöllö 
puputtaa samassa metsikössä.  Mutta 

on minulla pari havaintoa uusillakin ul-
koilureviirilläni.  Keitellessäni iltakah-
veita Kursunkijärven laavulla kuului 
puputus järven vastarannan puolelta.  
Kylläpä mieli herkistyi.  Olen palannut 
samalla paikalle myöhemmin vartavas-
ten pöllöä kuullakseni, mutta ympärillä 
on ollut pelkkää hiljaisuutta tai etäisel-
tä maantieltä kuuluvaa auton hurinaa.  
Sama pöllököhän sillä suunnalla kui-
tenkin asustaa, sillä paria vuotta myö-
hemmin mennessäni iltatulille eräälle 
toiselle tulipaikalle vastaantulija vink-
kasi polun varrella pöntöstä kurkistele-
vasta helmipöllöstä. Pöntön aukosta 
tuijottivatkin suuret rengasmaiset sil-
mät jonnekin. Jäin seuraamaan ilmiötä 
muutamaksi minuutiksi, jona aikana 
pöntön aukolla ei tapahtunut minkään 
lajin liikahdusta. Aloin epäillä, ettei ky-
symyksessä olisikaan oikea pöllö, vaan 
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joku oli vienyt siihen täytetyn linnun.  
Poistuin paikalta hieman vajaaksi tun-
niksi ja kas vain, sama pää ja ilme oli-
vat vastassa myös paluumatkalla.  Nyt 
seurasin päätä hieman pidempään ja 
tällä kertaa pää liikahti hieman - kysy-
myksessä oli siten aivan ehta helmipöl-
lö. 

Olen myöhemminkin palannut mieles-
täni sopivaan puputusaikaan kummal-

lekin paikalle, mutta metsässä on ollut 
täysi hiljaisuus. Viimeksi muutama päi-
vä sitten oli tarkoitus käydä tarkista-
massa tilanne, mutta päädyinkin 'pöl-
löreissullani' aivan eri tulipaikalle, mis-
sä ei tietenkään kuulunut niin kovasti 
kaipaamaani puputusta, mutta iltakah-
vit sentään sain keitetyksi.  Koskahan 
tapaan pöllöni seuraavan kerran? 

    pekka

 

Hyvä melontakohde lähellä - Sorsavesi

Sorsavesi on Pohjois-Savon kirkkain 
suurjärvi, näkösyvyys on noin viisi met-
riä. Järvi ulottuu Leppävirran ja Piek-
sämäen kuntien alueelle. Pohjois-
eteläsuunnassa pituutta on parikym-
mentä kilometriä ja leveyttä puolet sii-
tä. Yli 400 saarta ja luotoa muodosta-
vat suojaisia ja sokkeloisia reittejä, 
mutta vastapainona on muutamia laa-
jempia selkävesiä. Suurin osa saarista 
on Natura-aluetta ja siten hyvin luon-
nontilaisia ja mökittömiä. Järven kaak-
koispäässä on Sorsakosken taajama, 
jossa kosken voimaa on hyödynnetty 
yli 200 vuotta teollisuuden voimanläh-
teenä. Sorsavesi on Saimaan vesistön 
läntisiä latvavesiä. Järveltä on pien-
veneyhteys Kilpikosken, Kuvansi-järven 
ja vedenjakajan ylittävän Kuivataipa-
leen museokanavan kautta Rautalam-
min reitille. 

Järvi on karu, kallioinen ja puhdasveti-
nen. Tyypillisiä ovat jäkälän peittämät 
kitukasvuiset kalliosaaret ja luodot, 
joista useat putoavat jyrkänteinä ve-

teen. Kallioiden väleihin jää reheviä 
painanteita, jotka tarjoavat majaville 
ruokaa ja pesäaineita. Kuikat viihtyvät 
järven kirkkaissa vesissä ja poikamies-
kuikkien ryhmissä selkävesillä saattaa 
olla parikymmentä lintua. Loppukesällä 
ainakin kaksi nuottakuntaa tavoittelee 
muikkuja järven apajapaikoilla. 

SORSAKOSKI JA HACKMAN 

Hackmanin teollisuus on olennainen 
osa Sorsaveden historiaa. Jo 1800-
luvun alussa Hackmanin suku perusti 
sahalaitoksen Sorsakoskeen. Yläpuoli-
nen vesistö oli hyvä uittoväylä ja kos-
kesta saatiin käyttövoimaa. Uittoa var-
ten Kilpikoski perattiin ja vedenjakajan 
yli rakennettiin Kuivataipaleen kanava. 

1890-luvulla saha tuhoutui tulipalossa. 
Puu vaihtui metalliin, ja edelleen toi-
miva aterin- ja kattilatehdas sai alkun-
sa. Tuohon aikaan tiestö oli huono ja 
vesistöt paras väylä kuljettaa raskaita 
kuormia. Kuivataipaleen kanavan kaut-
ta saatiin kattiloille kuljetusreitti Suo-
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nenjoen rautatieasemalta maailmalle. 
Myöhemmin kanava tukittiin tiepenke-
reellä ja puinen sulkukammio lahosi. 
Nykyisin kanava on entisöity ja pien-
veneyhteys on jälleen käytössä. 

Sorsakoskeen rakennettiin voimalaitos 
v. 1939. Pudotuskorkeuden lisäämisek-
si järven vedenpintaa nostettiin 0,6 
metriä. Korotus näkyy vieläkin ranta-
vedessä törröttävinä kantoina.

MIELENKIINTOISIA KOHTEITA

Sorsavedellä on useita mielenkiintoisia 
kohteita melojan ulottuvilla. Maaston 
korkeuserot ovat suuria, ja rantavuoret 
nousevat jyrkästi varsinkin luoteiskul-

man Mustaniemellä. Niemen jatkona 
oleva Havukkavuori on hyvä näköala-
paikka, josta korkea jyrkänne putoaa 
suoraan syvyyteen. Jyrkänteen vieres-
sä voi meloja täyttää vesiastiansa läh-
teestä vedetyn putken päästä kanoo-
tissa istuen.

Keskialueen pienillä saarilla ja luodoilla 
on tiheään rakennettu pikkumökkien 
saaristo. Osa tuvista könöttää vain 
hieman mökkiä suuremmalla karilla. 
Hackman antoi aikoinaan työntekijöil-
leen luvan rakentaa kalamajoja ja tar-
josi rakennustarpeet edullisesti. Natu-
ran myötä mökit ovat nyt purku-uhan 
alla. 

Murhisaaren kivessä on läpireikä Kuva: KooJii



13 
 
Samalla seudulla, Isossa Pannusaares-
sa on erikoinen tafoni-kivi, jonka ra-
pautunut onkalo on toista metriä syvä. 

Niittysalonsaaren lähivesillä kannattaa 
poiketa. Saaren luoteispäässä on jyh-
keät järkäleet, Karhukivet, joiden vä-
leissä ja alla on useita onkaloita ja pik-
ku luolia. Reilu puolitoista kilometriä 
luoteeseen on Murhisaaret ja Murhi-
saaren kivi. Kapeakantainen raukki ko-
hoaa vedestä useita metrejä. 

Karhukivistä n. 300 metriä itään on 
Linnasaari, jonka pystyseinämässä on 
jäkälän peittämät hakkaukset PK 1892 
ja pienemmät 17 P, 12 K. Leppävirran 
historiaa tuntevien mukaan kyse saat-
taa olla Pekka Kansanen nimisestä rik-
kaasta kauppiaasta ja maanomistajas-
ta. Ehkäpä hän on joulukuun 17. päi-
vänä 1892 jäällä seisten merkannut ti-
luksiaan, tai kenties hakkauttanut 
merkit mukana olevalla renkipojalla? 
Jos joku tietää hakkausten historiasta, 
voi ottaa yhteyttä. 

Geokätköjä järven alueella on useita, 
mm. kaikissa edellä kuvatuissa kohteis-
sa. Joillekin kätköille rantautuminen 
saattaa olla haasteellista. 

 

VESILLELASKU- JA LEIRIPAIKKOJA 

Sorsakoskelta on merkattu melonta-
reitti Suonenjoelle. Reitin varressa Sor-
savedellä on kunnan ylläpitäminä kaksi 
laavua: Sortoniemen ja Laajalahden 
laavut. Heti Kilpikosken yläpuolella, 
Kuvansi-järven niemessä, on myös laa-
vu. Kotalahden kylätoimikunta on ra-
kentanut uuden kodan järven luoteis-
osaan Koholahden pohjoisrannan kal-
lioiseen niemennokkaan. Kajakilla ran-
tautuminen kivikkoisille rannoille on 
monin paikoin työlästä. Laajalahden 
leiripaikalla on hiekkarantaa, mutta 
ympäristö on muuten tylsää mänty-
taimikkoa. 

Vesillelaskupaikkoja on harvassa. Sor-
sakosken taajaman venelaituri on ete-
läpuolella luonnollinen lähtöpaikka. 
Luoteiskulmaan Kilpikosken lähelle vie 
metsätie, jonka päässä on paikka paril-
le autolle ja hetteinen ranta laittaa ka-
lusto vesille. Itäreunalta, Suottaniemen 
tyven kannakselta, on hyvä lähteä ret-
kelle, sillä paikka on sopivasti järven 
puolivälissä. Parissa päivässä ennättää 
katsella Sorsavettä laajalti, sillä mat-
koihin ei aikaa hukkaannu. 

    KooJii 

 

Vuokrattavat ja oikaisu

Vuokrattavien tavaroiden lista löytyy 
edellisistä lehdistä. 

Oikaisu: 1/2015 takakannen kuvaaja 
on Jorma Ikonen. 

Jorma Ikosen kuvia netissä: 
www.jikonen.com 
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Puijon Ladun tapahtumakalenteri 2015

HUOM. Tapahtumatietoja tarkennetaan www sivuille: http://www.puijonlatu.fi/

Seuraa myös Savon Sanomien urheilumuistiota.
Yhteyshenkilö/ tiedot

Geokätköilyä Hannu Räsänen, 044 274 7092
hannu.rasanen (at)hotmail.com

Aika Tapahtuma Yhteyshenkilö/ tiedot
la 25.4. Melonnan peruskurssit

alkavat Niiralan uimahallilla
Antti Luoranen, 040 539 4767
luoranen (at)luukku.com

ti 28.4. Metsämörri ja metsämyttys
koulut alkavat

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367
ks.tuppurainen (at)luukku.com

TOUKOKUU

la 2.5. Kevättalkoot Pilpassa klo 10 Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 2.5.
alkaen

Jäsensaunat ke ja la Pilpassa
touko elo klo 17.30 20.30

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ma 4.5. Pyörähuolto opastusta klo 18
Oppipojankuja 10

Riitta Karhunen, 040 758 6844
rkarhunen (at) gmail.com

ti Metsämörri ja metsämyttys
koulut 5.5., 12.5. ja 19.5.

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367
ks.tuppurainen (at)luukku.com

la 9.5. Pyöräkulkue
torilta klo 13

Riitta Karhunen, 040 758 6844
rkarhunen (at) gmail.com

ma 11.5. Patikointia Puijolla Leena Haatainen, 0440 821 962
l.haatainen (at) luukku.com

to 14.5. Pyöräretki Varpaisjärvelle Sari Lahtelin, 050 329 1968
slahtelin (at) gmail.com

to 14.5.
pe 15.5.

Jokimelontaa
Nurmijoki/Tiilikka

Antti Luoranen, 040 539 4767
luoranen (at)luukku.com

la 16.5.
su 17.5.

Kevätretki Konneveden
kansallispuistoon

Laila Mujunen, 040 745 7881
laila.mujunen (at)dnainternet.net
Risto Häyrinen, 0400 678 833
risto.hayrinen (at)dnainternet.net

su 17.5. Runoretki Pilpasta klo 12 Tapani Rautio, Martti Rissanen
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tarjolla retkiruokaa omakustannushin-
taan. 

Lähtö Forte Sportin edestä klo 9. Mu-
kaan voi liittyä myös matkan varrelta, 
kuten Kallansilloilla. 

Mukaan säänmukainen vaatetus, jano-
juomaa, välipalaa, vararengas tai paik-
kaustarvikkeet.  

Ilmoittautuminen 10.5. mennessä 

Sari Lahtelin 050 329 1968, 
slahtelin (at) gmail.com 

Ma 15.6. - ma 22.6.  
Slovenia Ljubljana/Piran 

 

Pyöräretki Ljubljanasta Adrianmeren 
rannikolle. Pyöräilemme juhannusvii-
kon omatoimiretkellä, johon kuuluu 
matkat Helsingistä, majoitus, reittikar-
tat ja matkatavaroiden kuljetus majoi-
tuksesta toiseen. Vuokrapyörät lisä-
maksusta. Matkan hinta n. 1100 €. Va-
raa  matkasi You Travel- toimistosta. 
Joukko latulaisia on varannut jo mat-
kansa. Liity mukaan Puijon Ladun po-
rukkaan osoitteessa  www.youtravel.fi 

Riitta 040 758 6844,  
rkarhunen (at) gmail.com 

Ti 14.7. Teatteripyöräily Tammenran-
taan, jossa esitetään Liisa Heiskasen 
näytelmä  Marian piha. Lähtö Forte 
Sportilta klo 17.30. Mukaan myös Pit-
kälahdessa, Hulkontien alikäytävän 
kohdalla klo 18. Liput 16 € (käteinen). 

Riitta 040 758 6844, 
rkarhunen (at) gmail.com 

Melontaretkille 

Tulevan kesän ohjelma on melko pit-
källe suunniteltu. Retket ovat perintei-
seen tapaan yhteisiä Kallan Melojien 
kanssa. Voit siis osallistua myös Kallan 
Melojien retkille, jos sopivia sattuu 
kohdalle (www.kallanmelojat.net). 

Pilpasta lähtevät keskiviikkomelonnat 
ovat tulevankin kesän vakio-ohjelmaa 
kesä-elokuussa. Klo 17 alkaen nimi va-
jakirjaan haluamasi kanootin kohdalle. 

Ohjaaja voi tarvittaessa jakaa kalustoa 
toisinkin ja klo 18 ollaan jo vesillä. Kes-
to on n. 2,5 – 3,5 tuntia ja usein siihen 
sisältyy maatauko tulipaikalla. Vaihto-
vaatteet vesitiiviisti kanoottiin sekä 
evästä ja juomaa mukaan. Sopii aloit-
telijoillekin, esim. kokeneemman kave-
rina kaksikossa. 

Kaksi peruskurssia aloittaa jälleen tou-
hut Pilpan melontarannassa. 
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Tapahtumat löytyvät nettisivuiltamme: 

www.puijonlatu.fi -> yläreunasta klik-
kaa Melonta.  

Melojilla on sähköpostilista ja Face-
book –ryhmä. Niiden avulla pyritään 
myös välittämään tietoa, ja niillä voi 
mm. kysyä seuraa omatoimimelonnoil-
le. Liittymisohjeet löytyvät netin Mate-
riaalirepusta. 

HUOM! Kaverimelontaan on uusi oh-
je. Jäsen voi ottaa mukaansa korkein-
taan kaksi muuta kanoottia, ja kaveri-
/tutustumismelonta maksaa aina. 

Nettisivujen Materiaalirepusta löytyy 
myös muita melontaan liittyviä ohjeita 
ja muuta melontaan liittyvää. 

Suosittelen taas turva-asioiden ker-
taamista. Tekniikka-asioita voi katsoa 

vaikkapa animoidusta melontaoppaas-
ta: http://www.kayakpaddling.net/fi/ 

9.7. torstaina harjoitellaan pelastamis-
ta ja pelastautumista Pilpan lähivesillä. 
Sauna lämmitetään. 

Otimme kalenteriimme myös Kallan 
Melojien uutuudet, sunnuntairetket 
lähijärville. Arvelen, että niistä voi tulla 
kesän hitti. 

Vajakirja on kolmiosainen: omatoimi-
melonnat, keskiviikkomelonnat ja ta-
pahtumat. Kirjaa melontasuunnitelma-
si etukäteen ja kuittaa paluusi. 

Mukavia retkiä toivotellen 

   -Paavo Jaakkola- 

 

Melontaretki Nurmijoelle ja/tai Tiilikkajoelle VT2/VT3  
to 14.5. - pe 15.5. (1 tai 2 pv)

Sammakkotammelta Älänteelle päin. 
Mahdollisuus helpompaan jokiretkeen 
melomalla vain osa Nurmijoesta, tai 
haastavampaan jokiretkeen melomalla 
myös Nurmijoen kosket tai osa 
Tiilikkajoesta.  
 
Tarkempi reitti sovitaan osallistujien 
kesken jokien vesitilanne huomioiden. 
Suositellaan kypärää ja märkä- tai 

kuivapukua.  
 
Majoitus esim. Sonkajärven 
Koirakoskella. 
 
Vaikeusaste: keskitaso tai vaativa.  
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
luoranen (miuku) luukku (piste) com 
tai puh. 040 539 4767. 
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Lähde runoretkelle Pilpasta su 17.5. klo 12

Tapsan tahdissa ja Martin mukana taas 
rimmaillaan. 

Ota reppuun omia runoja tai mieleisesi 
runokirja. Aihe vapaa. Tulkitse itse tai 
anna toisten esitettäväksi. 

Kuunnellaan runojen solinaa ja ha-
vainnoidaan kevään kauneutta reitillä: 
Pilppa – Vuorilampi - Mustaniemen 
näköalakalliot – Tervaruukki – Vuori-
lampi – Pilppa. 

Kesto n. 3 - 4 tuntia. Varaa hieman 
myös evästä mukaan. 

Lisämausteena kotimaisen runouden 
runotietäjäkilpailu, missä tunnistetaan 
tekijä säkeistöstä. 

Hyvä kirjapalkinto voittajalle!

Tapsa tahditti runokansaa Neulamäellä 2014 Kuva: Martti Rissanen
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Kevätretki Konnevedelle la 16.5. - su 17.5.

Kevään 2015 käyntikohteenamme on 
meitä lähinnä oleva ja Suomen viimei-
simmäksi perustettu kansallispuisto. 

Kalasääsken kotimaisemassa vuorot-
televat karut kalliot ja rehevät lehdot 

Vastakohtien Etelä-Konnevedellä aava 
järviluonto kohtaa pohjoissavolaiset 
vuorimaat ja karujen kalliorantojen 
taakse kätkeytyy sisämaan vehreitä 
lehtoja. Konneveden eteläisen osan 
saariin ja rannoille sijoittuva kansallis-
puisto perustettiin vuonna 2014. 

Enonniemen kupeessa kohoava Kala-
janvuori oli jo 1800-luvulla tunnettu 
näköalapaikka, jonka laelle kiivettiin 
ihailemaan länteen Konnevedelle ja 
itään Hankavedelle avautuvia maise-
mia. Kansallispuiston mahtavimman 
mäen korkeus on 211 metriä meren-
pinnasta ja 77 metriä viereisestä Vuori-
Kalajan lammesta. 
 
Kalajanvuorelle johtaa merkitty reitti 

(yhteen suuntaan 2,5 km) Kalajan py-
säköintialueelta. Vuori-Kalajan lammen 
rannassa on laavu tulentekopaikkoi-
neen. 

Retkelle lähdetään kimppakyydein, ko-
koontuminen Leväsen Shellillä, Rauha-
lahdentie 2,     la 16.5.2015 klo 8.00. 
Kyyti maksetaan auton haltijalle.  Pa-
luu su iltapäivällä/illalla autokunnit-
tain. 

Retken hinta 25 euroa/aikuinen, 15 
euroa /4-14 vuotiaat. 

Hinta sisältää; tulokahvit ja kahvileivän 
(la  klo 10.00 ), kotiruokapäivällisen 
seisovasta pöydästä (noin klo 17-
18.00), lettujen paistoa, kahvia, teetä 
illalla , saunomisen ja aamiaisen su-
aamuna. Retken hinta sisältää myös 
kirkkoveneiden (2 kpl) käytön la-
iltapaivällä ja su-aamupäivällä. Souta-
mista varten omat käsineet mukaan.

 

Soutelua Punkaharjulla    Kuva: Risto Häyrinen
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Retkieväät  järjestää jokainen itse. 

Majoitus on Törmälän loma- ja kurssi-
keskuksen 7 hengen aitoissa tai ulko-
alueilla teltassa. Majoitus aitoissa 
maksaa 10 euroa/hlö, omat liinavaat-
teet. WC ja suihkut rantasaunalla käy-
tössä. Maksut kerätään perillä. Lisäksi 
voi vuokrata liinavaatteet ja pyyhkeet/ 
8 euroa/hlö. 

Tiedot retkestä ovat myös Puijon La-
dun nettisivuilla.  

Ilmoittautumiset Lailalle tai Ristolle  

laila.mujunen (at) dnainternet.net, 
puh. 040 745 7881 

risto.hayrinen (at) dnainternet.net, 
puh. 0400 678 833 

Ilmoittautuminen on sitova kun osallis-
tumismaksu 25/15 euroa on maksettu 
4.5.2015 mennessä Puijon Ladun tilille 
FI24 3636 3010 4504 76. Viestinä ke-
vätretki  ja osallistujan nimi. 

Ilmoittautumisen yhteydessä on mai-
nittava majoitusvaihtoehto, erikois-
ruokavalio, oma auto/kimppakyydin 
tarve tai kyytitarjous toisille, puhelin-
numero. 

Lisäinformaatiota myös 

http://www.luontoon.fi/etela-
konnevesi 

http://www.tormala.fi/Majoitus-
Rautalampi 

Melontaretki Väliväylälle VT2  
la 13.6. - ke 17.6.

Melontaretki Väliväylälle 
Lappeenrannan ja Kouvolan välille.  
 
Väliväylä on Saimaan ja Kymijoen 
vesistöt yhdistävä vanha uittoreitti, 
jossa kapeat järvet ja joet seuraavat 
toisiaan. Reitin varrella on pieniä 
koskia ja melontaretkeilyyn 
kunnostettuja taukopaikkoja ja 
matkailupalveluja.  
 

Pääosin telttamajoitus.  
 
Melontamatka 4 – 5 päivässä yhteensä 
luokkaa 100 km.  
 
Vaikeusaste: keskitaso.  
 
Ilmoittautumiset 1.6. mennessä: 
luoranen (miuku) luukku (piste) com 
tai puh. 040 539 4767. 

Retkieväät  järjestää jokainen itse. 

Majoitus on Törmälän loma- ja kurssi-
keskuksen 7 hengen aitoissa tai ulko-
alueilla teltassa. Majoitus aitoissa 
maksaa 10 euroa/hlö, omat liinavaat-
teet. WC ja suihkut rantasaunalla käy-
tössä. Maksut kerätään perillä. Lisäksi 
voi vuokrata liinavaatteet ja pyyhkeet/ 
8 euroa/hlö. 

Tiedot retkestä ovat myös Puijon La-
dun nettisivuilla.  

Ilmoittautumiset Lailalle tai Ristolle  

laila.mujunen (at) dnainternet.net, 
puh. 040 745 7881 

risto.hayrinen (at) dnainternet.net, 
puh. 0400 678 833 
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Kiinnostaako retkeily kesäkuussa? 

Mietintämyssyssä ovat kesäkuuhun 
ajoittuvat retket Kiilopään 
lähimaastoihin ja/tai Koitereen 
Lammassaareen (2 - 3 yötä) sekä 
Susitaipaleelle Ilomantsissa rajan 
läheisyydessä.  
 
Lammassaaren retken sopiva vahvuus 
olisi 4 – 8 henkilöä vesikuljetuksen 
käytännön järjestelyjen suhteen ja 

vähimmäisryhmä tiedossa 15.05.2015 
mennessä, katso myös Puijon 
Latulainen 1/2014. 
 
Jos kiinnostut, ota yhteyttä viimeistään 
15.05.2015 mennessä.  
 
Yhteyshenkilö Lauri Lehtinen 
p. 050 414 5011,  
sp. lauri.lehtinen (at) pp.inet.fi

Järvimelontaretki Kerma - Kolovesi - Kerma VT1/VT2  
pe 7.8. - su 9.8.

Heinäveden reitin kansallismaisemaa 
ja kanavia sekä Koloveden 
kansallispuiston jylhyyttä ja 
kalliomaalauksia.  
 
Kaksi yötä joko kämpässä (omat 
lakanat mukaan) tai omassa teltassa.  
 
Kolmena päivänä melotaan yhteensä 
n. 60 km. Lauantain melontamatkaa 
voi myös lyhentää ja vaikka patikoida 
luontopolun.  
Kajakkien pakkaaminen perjantaina. 
Lähtö Kuopiosta viimeistään klo 16.  

 
Mahdollisuus osallistua myös 
pelkästään la-su, jolloin melomaan 
lähtö Koloveden Kirkkorannasta.  
 
Majoitus- ja kuljetuskuluja jaetaan 
osallistujien kesken.  
 
Vaikeusaste: helppo tai keskitaso.   
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
luoranen (miuku) luukku (piste) com 
tai puh. 040 539 4767.

 

Alkusyksyn vaellus Kebnekaisen - Kilpisjärven maisemissa 
viikoilla 34 - 35 

Tehtäisiin 1 – 3 yön yli vaelluksia ja 
päiväretkiä.   Aloitetaan tilanteen mukaan Kebnekai-

sen maisemissa huiputuksella ja pie-
nellä sightseeingillä.  
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Kiirunasta jatketaan Narvikin kautta 
Barraksen juurelle ja sään ynnä halun 
salliessa mahdollisuus Barraksen hui-
putukseen.  

Seuraavaksi suuntana Kilpisjärvi Ski-
bottenin kautta ja täydentävät maise-
mien ihailut mukaan lähtevien toivei-
den mukaan.  

Kebnekaisen jälkeen voidaan vaihtoeh-
toisesti katsella muitakin maisemia.  

Kotiin palataan, kun mitta on täysi. 

Yhteyshenkilö Lauri Lehtinen 
 p. 050 414 5011,  
sp. lauri.lehtinen (at) pp.inet.fi 

 

Ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä la 5.12. - la 12.12.

Tänä vuonna mennään hieman uusi-
tuilla käytännöillä.  

Kukin varaa itse etukäteen suoraan ho-
tellista majoitusvaihtoehdon ja mitä 
ruokailuja haluaa, sekä tarvitseeko 
bussikyydin.  

Kiilopäältä saa ylimääräistä alennusta, 
kun ilmoittaa kuuluvansa Puijon Ladun 
ensilumen ryhmään.  

Kuopiosta pelkän kyydin haluavat il-
moittautuvat Paula Määttäselle, pau-
la.maattanen (at) dnainternet.net.  

Ennakkoarvio bussikyydin hinnaksi on 
n. 100,-. 

HUOMIO! Kannattaa toimia ajoissa, sil-
lä paikkoja on varattu vain rajoitettu 
määrä.  

Kiilopäällä yhteyshenkilömme on Lotta 
Korkiala, puh. 016 670 0700. 

Savolaiset ja karjalaiset kymmenen vuotta ensilumilla

Reilu kahdeksankymmentä reipasta pääosin savolaista tai pohjoiskarjalaista suku-
juurta hiihdon riivaamaa latulaista matkasi vuoden 2014 joulukuun alkupuolella Kii-
lopäälle tai Saariselälle ensilumen hiihtoviikolle, jota myös kaamosretkeksi tai korke-
anpaikanleiriksi aika ajoin kutsutaan.  Joukossa oli sopiva määrä 'ulkokuntalaisia' ja 
hyvin he pärjäsivät kanssamme.  Kyseessä oli juhlamatka, sillä olimme yhteisellä en-
silumen hiihtoviikolla kymmenettä kertaa.  Juhlan kunniaksi oli tällä kertaa järjestet-
ty viikon jokaiselle päivälle jotain yhteistä toimintaa - hiihto- tai muu retki taikka il-
taohjelmaa - kun aikaisemmilla kerroilla pääpaino on ollut hiihtelyä pienporukoissa. 
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Miten tämä lysti alkoi? 

Ajatus savolaisten ja karjalaisten yhteisestä retkestä kaamosajan ensilumille heräsi 
kuluvan vuosituhannen alkupuolella allekirjoittaneen Joensuun Ladun silloiselle pu-
heenjohtajalle Eero Ouralle mahdollisesti aluepäivillä tekemästä ehdotuksesta Savo-
Karjalan latualueen yhteisestä matkasta ensilumille.  Olisi luonnollista majoittua la-
tulaisten omaan tunturikeskukseen Kiilopäälle.  Olin käynyt hiihtelemässä opiskelu-
aikaisten ystävieni kanssa pohjoisessa itsenäisyyspäiväviikolla jo vuodesta 1993 läh-
tien ja minulla oli sellainen tutina, että latualueelta  saatettaisiin saada bussilastilli-
nen muitakin halukkaita hiihtelijöitä ensilumille, kunhan joku järjestäisi kuljetuksen 
ja majoituksen.  Eero tarttui ajatukseen ja niinpä mukaan päätettiin kutsua kaikki 
Pohjois-Savon ja Karjalan maakunnissa toimivat latuyhdistykset. 

Hyvin olimme Eeron kanssa aistineet hiihtokansan halut.  Ensimmäiselle reissulle oli 
lähtijöitä pääosin Joensuun, Puijon ja Siilin Laduista täysi bussilastillinen, ja yhdessä 
vaiheessa muutamat halukkaat joutuivat jonotuslistalle, mutta loppujen lopuksi 
kaikki mahtuivat sekä bussiin että Kiilopäälle.  Bussi tosin jouduttiin vaihtamaan Ii-
salmessa tilavampaan kulkupeliin, sillä etenkin lastitila kävi riittämättömäksi.  Siilin-
järveläiset tyytyivät tähän yhteen kertaan, mutta joensuulaisilla ja kuopiolaisilla riitti 
intoa sitäkin enemmän, sillä myös sen jälkeen saatiin bussi täyteen hiihtointoisia la-
tulaisia. 

Kolmella ensimmäisellä matkalla olimme liikkeellä yhdellä bussilla, joka lähti aamu-
yön tunteina Joensuusta, ajeli sieltä Kuopioon ja vasta sitten niin bussin kuin mat-
kustajienkin nokat suuntautuivat kohden pohjoista.  Tämän järjestelyn huonona 
puolena oli, että joensuulaisten oli lähdettävä liikkeelle aamuyön aikaisina tunteina 
ja Kiilopäälle ehdittiin vasta alkuillasta sekä bussin koon aiheuttamat rajoitteet, sillä 
halukkaita lähtijöitä tuntui olevan enemmän kuin bussiin mahtui.  Joensuulaisten 
matka-ajan lyhentämiseksi kahtena vuotena järjestettiinkin erillinen kuljetus Joen-
suusta Kontiomäen Shellille, missä karjalaiset pakkautuivat kuopiolaisten kanssa sa-
maan bussiin.  Paluumatkalla bussi haki heidät samaiselta Shelliltä. Näin heidän 
matka-aikaansa saatiin typistetyksi parilla tunnilla kumpaankin suuntaan.  Mutta en-
tistä useampi halusi hiihtelemään ensilumille kaamokseen ja vuodesta 2010 lähtien 
kuljetus pohjoisen lumille on hurruuteltu kahdella linja-autolla lähtöpaikkoina Kuo-
pio ja Joensuu. Hyvin on lähtijöitä riittänyt kahteenkin bussiin, Kuopion suunnalta on 
joutunut väliin jo laittamaan ilmoittautuneita jonotuslistalle eli kysyntä on ollut tar-
jontaa suurempi, mutta kyllä kaikki halukkaat ovat loppujen lopuksi mahtuneet mu-
kaan.  Majoitustilatkin ovat olleet välillä kortilla, sillä samalla viikolla ovat myös Tu-
run Ladun porukat olleet hiihtelemässä Kiilopäällä. 

Hiihtoviikko on aina ajoitettu itsenäisyyspäivän yhteyteen, koska itsenäisyyspäivän 
osuessa keskelle viikkoa työssä käyviltä on kulunut lomaa yksi päivä vähemmän.  
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Ajankohta on ollut onnistunut, sillä joka vuosi lunta on ollut riittävästi muuallakin 
kuin höyläladuilla. Kävipä yhtenä vuotena niinkin, että juuri edeltävän viikon lopulla 
Kiilopää-Saariselkä -alueelle saatiin upea talvinen keli ja hiihtomme hiihdeltyämme 
alkoivat vesisateet muuttaen olosuhteet varsin haastaviksi.  Myös sää on ollut suo-
siollinen, vaikka täysin emme olekaan välttyneet suojakeleiltä tai paukkupakkasilta.  
Latulaisten hiihtohaluillehan eivät sääolot ole esteenä eikä yhtään suunniteltua hiih-
toretkeä ole tarvinnut perua sääolojen vuoksi, mutta muutaman kerran olemme jou-
tuneet muuttamaan retken kohdetta. 

Menoa ja meininkiä - mitä vuosien aikana on tapahtunut? 

Ensilumilla on hiihdelty pääasiassa omien halujen mukaan yksin tai pikkuporukoissa 
tuttavien kanssa, sillä ennalta laadittua omaa retkiohjelmaa ei ole ollut  - muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta.  Tunturikeskuksella on ollut tarjota sekä opastettuja 
retkiä että iltaohjelmaa ja varsinkin iltaohjelmiin olemme osallistuneet innolla.  En-
simmäisellä kerralla kävimme joukolla tutustumassa Siidaan ja parina vuonna jo 
edesmennyt Dominic Arduin kertoi retkistään pohjoisnavalle. Dominichan katosi 
viimeiseksi jääneellä yrityksellään yrittäen yksin hiihtämistä Venäjältä pohjoisnaval-
le.  Myöhemmin oma seikkailijamme Eero Oura on kertonut täydelle tuvalle huimis-
ta reissuistaan maailmalla kuten hiihtäen halki Grönlannin, kävelyretki Pohjois-
Amerikassa, hiihtäen eläkkeelle etelänavalle ja muutamasta muustakin mielenkiin-
toisesta reissustaan. 

Latulaiset eivät pelkää tarpomista umpihangessakaan. Olin aikaisemmilla korkean-
paikanleireilläni hiihdellyt lähes joka vuosi Saariselältä umpihankea Vellinsärpimästä 
Taajoslaavun kautta Rumakuruun, ja jo varhaisessa vaiheessa tuli myös meidän oh-
jelmaamme umpihankihiihto reitillä Kiilopää - Luulampi - Taajoslaavu - Vellinsärpimä 
- Saariselkä.  Saariselältä on palattu Kiilopäälle joko hiihtäen tai suksibussilla.  Kerran 
innostuttiin kuitenkin 'oikaisemaan' Vellinsärpimän autiotuvalta umpihankea Iisak-
kipään, Vahtamapään ja Ahopään kautta suoraan Kiilopäälle.  Sain alkuvuosina toi-
mia pääasiallisena ladunavaajana, mutta väsy iski usein pian Taajoslaavun jälkeen ja 
niinpä muutkin saivat kunnian avata latua ja viimeisimmillä reissuilla vetovuorot on 
koetettu jakaa tasaisesti kaikkien kesken.  Ensimmäiselle Vellinsärpimä-hiihdolle 
osallistui myös muutamia turkulaisia hiihtämällä saman reitin vastakkaiseen suun-
taan niin, että Taajoslaavulta Vellinsärpimälle puolivälistä lähtien meillä oli valmis 
latu edessämme. Sen jälkeen emme turkulaisilta ole saaneet laduntekoapua.  Vellin-
särpimän umpihankiretki on toteutettu poikkeuksetta torstaina, kun alkuviikon jäyk-
kyys on saatu karistetuksi jäsenistä ja kropat ovat tottuneet hiihdon rasituksiin - 
useimmat näet ovat ensilumilla päässeet ensimmäistä kertaa maistamaan hiihdon 
riemua uudella hiihtokaudella.  Osallistujia on joka kerta ollut vajaasta kymmenestä 
reilusti toiselle kymmenelle yltävään joukkoon saakka.  Joka kerta on myös tehty tu-
let Taajoslaavulla.  Myöhemmin retkiohjelmaan on tullut myös retki Suomunlatvan 
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laavulle, missä on tirrautettu nokipannukahvit, ja parina viime vuonna on käyty keit-
telemässä nokipannukahvit myös Ruijan polun varrella olevalla Kopsusjärventien 
laavulla. Joensuulaiset ovat lisäksi tainneet joka vuosi kiertää Rautulammen lenkin - 
umpihangessa tietenkin.  Kaiken kaikkiaan mielenkiinto umpihankihiihtoa kohtaan 
on kasvanut ja moni kävi vuosi sitten Kopsusjärventien laavulla myöhemminkin, jot-
kut jopa useampaankin kertaan.  Useimmat ovat osallistuneet umpihankiretkille ta-
vallisilla latusuksilla, mutta minulla ja Eerolla on ollut muutaman kerran kunnon 
eräsuksetkin. 

Ensilumien vetovoima 

Ensilumille on muodostunut myös oma vakiokävijöiden joukko, sillä yhdeksän (9) 
henkilöä on osallistunut matkalle joka kerta, viisi (5) on joutunut jättämään yhden 
kerran väliin ja seitsemältä on jäänyt väliin kaksi kaamosviikkoa.  Kaikkiaan ensilu-
men hiihtoviikolle on osallistunut kaikkiaan reilusti kolmatta sataa eri henkilöä, jois-
ta yli puolet eli toista sataa on ollut mukana useammin kuin kerran. 

Viiden henkilön opiskeluvuosilta tuttu porukkamme on käynyt ensilumilla tuplasti 
useammin eli kaksikymmentä kertaa ja vain kerran kävimme Jerisjärvellä, muulloin 
olemme hiihdelleet joko Kiilopään ja Saariselän maastoissa. 

Entä miten jatketaan? 

Olen toiminut piäpäsmärinä näillä kymmenellä kerralla ja sinä aikana retki on saanut 
hyvän vastaanoton lukuisine vakiokävijöineen.  Nyt on aika luopua vetovastuusta ja 
toiveena oli, että uusi vetäjä löytyisi jommasta kummasta latuyhdistyksestä.  Samal-
la sapluunalla toimivaa vetäjää ei kuitenkaan löytynyt ja hetken vaikutti jo siltä, että 
ensilumen hiihtoviikot ovat tulleet tiensä päähän.  Ouran Liisa sai kuitenkin neuvo-
telluksi Kiilopään kanssa uudesta toimintatavasta, minkä mukaan Kiilopää ottaa vas-
taan matkalle ilmoittautumiset sekä huolehtii majoituksen ja muiden Kiilopäältä os-
tettujen palvelujen laskutuksesta.  Latuyhdistykset huolehtivat kyytien järjestämi-
sestä ja toivottavasti myös omien ohjelmien - hiihto- ym. retket, iltatilaisuudet jne - 
ideoimisesta ja järjestämisestä. 

Olkaapa topakkana ja varatkaa matkanne ensilumille pika-pikaa, meille varattuja 
paikkoja on rajoitetusti! 

  Hiihtoterveisin Pekka 
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