
             1

Puijon Latulainen

Puijon Latu ry      Jäsenlehti 2/2017

    www.puijonlatu.fi    



Puijon Latulainen 2/2017

2

Pilpan laavut
Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyt-
tää niitä. Heidän toivotaan maksavan käytöstä 5 €:n puumaksun 
Puijon Ladulle, tili FI24 3636 3010 4504 76, viesti puumaksu. Maksu-
lomakkeita on ylälaavulla. Ylälaavun voi varata etukäteen pelkästään 
omaan käyttöönsä (puh. 040 537 8038). Varausmaksuun (15 €) sisäl-
tyy puumaksu. Vieraiden tulee poistua Pilpan laavuilta viimeistään 
klo 22 ja uudet vieraat voivat tulla aikaisintaan klo 7.

 
Pilpan ulkoilukahvio sulkeutui 19.3.2017.  

Pilpan emäntä Riitta Karhunen ja kahvion väki kiittävät  
kaikkia ulkoilukahviossa vierailleita ulkoilijoita.  

Hyvää kevättä ja kesää!
 

Vuokraamme majaa jäsenille perhetilaisuuksiin ja myös ulkopuoli-
sille päiväkäyttöön lähinnä liikunta- ja koulutustilaisuuksiin silloin, 
kun se on vapaa omalta toiminnaltamme. Katso Pilpan kalenterista 
vapaita aikoja: www.puijonlatu.fi/pilpan-kalenteri

Majan vuokra: 160 – 250 € päiväaikaan. Jäsenille perhekäyttöön 
alennettuun hintaan. Kuopion kaupungin tilaisuuksiin erillissopimuk-
sen mukaan. 
Majaa koskevat tiedustelut ja vuokraukset puh. 040 537 8038.

Kuva: Paavo Jaakkola
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Puijon  Latu ry
Puijon Latu on Suomen Latu ry:n 

Kuopiossa toimiva  
jäsenyhdistys.

Postiosoite: 
Vahverotie 12, 70800 Kuopio

Pilpan majan osoite: 
Pilpantie 261, 70870 KUOPIO 

 
Laskutusosoite: 

paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi tai 
Paavo Jaakkola, Puijon Latu ry 

Taivallahdentie 30 E 20 
70620 Kuopio 

 
Pankkiyhteys: 

IBAN FI24 3636 3010 4504 76 
BIC: SBANFIHH 

(Viestiksi maksun aihe.  
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.) 

 
Internet-sivut:  

www.puijonlatu.fi 
Webmaster: Timo Sylvänne, 

puh. 044 571 6554  
timo.sylvanne(at)aanimeri.fi 

 
Pilpan varaukset/tiedustelut: 

puh. 040 537 8038 

       www.facebook.com/ 
puijonlatu

Puijon Latulainen 
02/2017

Vastaava toimittaja 
Irma Ikonen   

 
Muu tiedotustoimikunta:  

Minna Halme 
Päivi Heikkinen 

Ensio Holopainen 
Paavo Jaakkola 
Riitta Karhunen  
Vesa Karhunen 
Martti Rissanen 
Timo Sylvänne

Jakelu 
Puijon Latu ry:n jäsenet  

(Suomen Latu/ jäsenrekisteri) ja 
yhteistyökumppanit

Painopaikka 
Kevama Oy, Kuopio. 

Painos 1300 kpl

Jäsentietojen  muutokset 
www.suomenlatu.fi/palvelukortti 
jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi tai  

puh. 044 722 6301

Seuraava numero:  
Ilmestymisviikko 37/2017 

Aineisto 21.8.2017 mennessä  
Irma Ikoselle  

puh. 0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

Mainoshinnat  
  Koko sivu 400 €, 1/2 sivua  200 €,  
Pieni mainos (n. 1/4 sivua) 100 €. 
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LIITY JÄSENEKSI        
PUIJON LATUUN
Samalla liityt  myös Suomen  
Ladun jäseneksi.  
 
www.suomenlatu.fi/osallistu/ 
liity-jaseneksi.html 

Valitse  yhdistys (Puijon Latu) ja  
jäsenyys: 
 
• henkilöjäsen 27 € 
• nuorisojäsen (alle 19 v) 13 € 
• perhejäsenyys 35 € 
• rinnakkaisjäsen 15 €

Perhejäsenyys koskee samassa 
osoitteessa asuvia. Rinnakkaisjäsen 
on jo henkilöjäsenenä muussa  
latuyhdistyksessä. 
 
Jäsentietojen muutokset:  
puh. 044 722 6301 tai  
jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi 
 
GET SOME FRESH AIR! GET  
INVOLVED! ACT!  
 
Further information about 
activities and  membership:  
Tel. 040 760 6583,  
Anuliina.Savolainen(at)gmail.com 

Puijon Latulainen on luettavissa  
sähköisesti: www.puijonlatu.fi/jasenlehdet/

Etukansi: Telkkä 
Kuva:Jorma Ikonen
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Tule, nyt poljetaan isosti! Kaikille avoin pyöräily Pilppaan 

lähtee Kuopion torilta Siskotytön vierestä klo 14.  
Tule ja aisti kevään sävyt satulasta! 

 
Pilpan villi kattaus osallistujille: 

 
Ohjattu luontopolkuretki Kolmisopen ryhmäpuutarhan  

parkkipaikalta Pilpantien puomilta klo 13 ja 15 
 

Lapsille temppurata, pihapelejä ja muuta kivaa klo 15 - 17 
 

Pyöräklinikka: opastusta polkupyörän huoltoon klo 15-17  
 

Hortoilua villivihannesten maailmaan Pilpasta klo 15 
 

Hyvinvointia luonnosta, esitys klo 16 
 

Ohjattu kuunteluretki ilta- ja yölaulajien pariin Pilpasta klo 18 
 

Laavulla tarjoillaan mehua, kahvia ja pullaa, letunpaistoa 
  

Sauna lämmin klo 15 alkaen (uimapukusauna!) 
 

Talviturkin heitto 
 

Yhteistyössä: Kuopion kaupunki, Kuopion Luonnonystäväin  
yhdistys ry, Puijon Latu ry  

 
Tiedustelut: Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038 

Pyöräilyn tiedustelut: Riitta Karhunen, rkarhunen(at)gmail.com

                                                          Pilpan osoite: Pilpantie 261

www.luonnonpaivat.fi

 Villiinny keväästä       20.5.2017  
Luonnon päivänä  

Pilpassa on tapahtumia 
koko perheelle.  Kuva: www.pixabay.com
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Isäntärenki  Vesa

Pilpan majan hiihtokautta on joskus kiin-
nostavaa katsoa myös lukujen valossa. 
Mennyt vilkas kausi tarvitsi taas kymme-
niä talkoolaisia, joiden käsillä leivottiin 
tuhansia pullia ja sämpylöitä, keitettiin 
satoja pannullisia kahvia ja lämmitettiin 
mehua ämpäreittäin. Kuudenkymmenen-
viiden aukiolopäivän aikana majallamme 
kävi 5400 ulkoilijaa, mikä on 4.6% Kuo-
pion 117000:sta asukkaasta. Pilpassa on 
vetovoimaa, vuosittain majallamme käy 
jopa 20000 ulkoilijaa. 

Kaunis kiitos kaikille talkoolaisille! Tei-
dän hyötyliikuntanne Pilpan keittiössä ja 

Talvesta  kesään
tiskin takana on saanut kansan liikkeelle 
ja ulkoilun pariin. Se on latulaisuutta par-
haimmillaan. 

Rospuuton aikana vedämme henkeä ja 
keräämme voimia. Kevät käärii taas hihat 
ja ryhdymme laittamaan Pilppaamme ja 
ryytimaitamme kesäkuntoon. 

Kevät- ja kesäterveisin 

Kirkkoveneellä soudettiin Etelä-Konneveden kansallispuistossa viime keväänä.

Kuva: Risto Häyrinen
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Puijon Ladun ja Puijon seurakunnan jär-
jestämä perinteinen hiihtolomamatka 
viikolla 10 on ollut niin suosittu, että pai-
kat on varattu jo 1-2 vuotta etukäteen. 
Miksi? Sitä halusin selvittää.  Haastattelin 
tämän vuoden matkalla seuraavia hen-
kilöitä: matkanjohtaja Ensio Holopainen, 
Vuontispirtin isäntä ja emäntä Ossi ja Eija 
Saatio, matkaemännät Riitta Rissanen ja 
Sini Miettinen, Sinin kanssa tullut vaihto-
opiskelija Anna Kim Etelä-Koreasta, Arvo 
ja Tarja Virolainen Joensuun Ladusta, en-
sikertalainen Raija Kettunen sekä kuudet-
ta kertaa mukana olleet Osmo ja Sisko-
Marjut Perälä.

Retkien historiaa
Ensio on ollut matkanjohtajana vuodesta 
2009. Hän kertoo seuraavaa:

Puijon Ladun huhtikuisen hiihtoviikon 
retkikohteena oli pitkään Aakenustun-
turin kupeella oleva Totovaara ja muu-
taman kerran Kittilässä Sirkan pohjois-
puolella oleva Köngäs. Hotelli Pallas oli 
kohteena vuoteen 1999 ja ajankohdaksi 
tuli viikko 10. Hotelli Pallaksen koko hen-
kilökunta oli ulko-ovella toivottamassa 
Kinnusen Väinön tuoman bussilastillisen 
puijonlatulaisia tervetulleiksi  hiihtolo-
maviikoksi  hotelliin. Sitten hiihdeltiin Pal-
laksen  Pöllöjen - kuten hotellin oppaat 
nimittivät itseään - johdolla tai omissa 
porukoissa. Vuonna 2000 kohteena oli 

Viikko Vuontispirtillä
Tunturihotelli Kiilopää. Siellä ohjattujen 
ryhmien nimet olivat  Reippaat, Muka-
vat ja  Leppoisat. Ensio toimi eri ryhmis-
sä peräpään valvojana tai piti yhteyttä 
edellä hiihtävän ja peräpään valvojana 
toimivan toisen oppaan välillä. Seuraa-
vana vuonna Väinön retkibussi meni Yl-
läkselle ja vuonna 2000 Hotelli Ivaloon. 
 

 
 

 
Vuontispirtin historiaa
Vuontispirtin tunturihotellin historia on 
alkanut pienestä vaatimattomasta yksityi-
sestä hirsikämpästä. Maineen ja kysynnän 
kasvaessa majaa laajennettiin tunturiho-
telliksi. Se siirtyi seurakuntien muodosta-
man yhtiön hallintaan vuonna 1987. Kuo-
pion seurakuntayhtymä on yksi omistaja.  
 
Miksi Vuontispirtti kiehtoo?
Ossi ja Eija: Ossi kertoo olleensa hotellin 
palveluksessa jo vuodesta 1975. Eija on 

Puijon seurakunnan Retkipiiri  hiihteli 
perinteisesti Vuontispirtillä Ilkka Ranisen 
johdolla. Ryhmät yhdistettiin ja puijonla-
tulaiset tulivat Vuontispirtille v. 2003. He 
toivat omia tapojaan, kuten umpihanki-
hiihto, auttaminen suksien voitelussa, al-
kuverryttelyt ja  venyttelyt. Käytiin myös 
tutustumassa Lapin Curly talliin ja ratsas-
tettiin ABC-hevosilla.  Vastuu järjestelyis-
tä siirtyi parin vuoden päästä kokonaan 
Puijon Ladulle.
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tullut vuonna 1982. Isännän ja emännän 
pestit alkoivat vuonna 1999. Ossi onkin 
”paikkalintu”, syntyisin Enontekiöltä. Eija 
on ”junan tuoma”, kotoisin Pohjois-Savon 
Varpaisjärveltä. Kumpikin kokee työnsä 
elämäntavaksi jopa niin, että omat lapset-
kin ovat olleet mukana talon töissä. Ossi 
ja Eija ovat aina tavoitettavissa. Asioita on 
hoidettavana myös sinä aikana, kun ho- 
telli on sydäntalvella jonkin aikaa kiinni. 
Kummaltakin on helppo kysyä asiaa kuin 
asiaa. Jos on jokin pulma, se hoidetaan 
pian kuntoon. Lomalaisista on tuntunut 
kodikkaalta ja turvalliselta tulla tuttuun 
paikkaan tutun isäntäväen luokse. Ossi 
ja Eija kertovat viihtyvänsä hyvin meidän 
savolaisten kanssa. Ossin huumori kyl-
lä haastaa savolaistenkin ”vastuu siirtyy 
kuulijalle” -huumorin. Isäntä ja emäntä 
toivottavat lomalaiset lämpimästi terve-
tulleiksi muulloinkin kuin hiihtoviikolla.

 
Palvelut: Hotellin henkilökunta palvelee 
ystävällisesti ja joustavasti. Ruokaa kehu-
taan yksimielisesti. Hiihto- ym. retkille saa 
joka aamu tehdä kunnon eväät mukaan. 
Se mahdollistaa pitkätkin retket. Päivit-
täinen sauna on ahkerassa käytössä. 
Useimmat haastateltavat nostivat esille 

matkan hyvän hinta/laatusuhteen. 

Hotelli järjestää eräopasharjoittelijan/
harjoittelijoita palvelemaan lomalaisia. 

Oppaat vetävät retkiä ja järjestävät lettu-
kestejä, venyttelytuokioita ym. toivei den 
mukaan. Valitettavasti tänä vuonna op-
paita oli tulossa vasta seuraavalle viikolle.

Vuontispirtin hotellin palveluihin kuuluu 
viikkopapin palvelut. Lomalaisryhmän 
mukana voi tulla oma pappi, kuten meillä 
on ollut tai hotelli järjestää papin paikal-
lisesta seurakunnasta. Viikko-ohjelmassa 
ovat aamu- ja iltahartaudet sekä viikko-
messu. Osallistuminen on vapaaehtoista 
kunkin oman mielenkiinnon mukaan. 

Hotelli järjestää viikon aikana paikallisen 
yrittäjän pitämän valokuva- ja yhteislau-
luillan.

Luonto: Vuontispirtin tunturihotelli sijait-
see Enontekiön Yli-Kyrön kylässä upean 
Pallas-Ounastunturiketjun juurella, Pal-
las-Yllästunturin kansallispuiston välittö-
mässä läheisyydessä. Alueen kauneus, 
rauhallisuus, hiljaisuus ja monipuolisuus 
houkuttelevat. Lunta on paljon. Tavan-
omaista tykkyä ei tällä viikolla kuitenkaan 
näkynyt puissa. Revontulia ja täydeksi 
kasvavaa kuuta oli tilaisuus ihastella use-
ana iltana. Kutunivan virtapaikalla talveh-
ti joutsenia. Kuukkelit kävivät laavuilla 
ruokaa etsimässä. Poroja ja koiria lukuun 
ottamatta tuli muuten vain jälkihavain-
toja. Linnutkin piilottelivat vielä jossain. 
Ihan hiljaista tällä viikolla ei kuitenkaan 
ollut. Selitys löytyi Puolustusvoimien tie-
dotteesta: ”Vuoden tärkein kansainväli-
nen erikoisjoukko- ja helikopteriharjoitus 
alkaa Lapissa. Utin jääkärirykmentin vuo-
den tärkein talviolosuhdeharjoitus Nort-

Isäntä Ossi Saatio osallistuu työhön kuin  
työhön.
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Riitta, Sini ja Anna: Riitan matkaemän-
nyys siirtyi tällä matkalla Sinille, tyttären-
tyttärelle. Niin Riitta kuin Sinikin ovat to-
dellisia ”konkareita”: Sinille tämä matka 
oli 11. kerta. Hän nauttii hiihtämisestä ja 
lumikenkäilystä kauniissa luonnossa. 

Talvi ja tunturit kiehtovat suuresti Annaa. 
Koreassa talvi on leudompi ja lyhyempi 
kuin Suomessa. Porotilan aitauksen porot 
viehättivät Annaa erityisesti. Anna hiihti 
ja lumikenkäili ensimmäistä kertaa elä-
mässään. Sitä ei olisi uskonut, niin nope-
asti hän oppi taidot. Innostus oli todella 
suuri, kun hän ylitti lumikengillä haasta-
van Vuontiskeron Ension kokeneessa ryh-
mässä.

 
Arvo ja Tarja kertoivat, että heidän oma 
yhdistyksensä Joensuun Latu ei järjes-
tä vastaavaa matkaa. Siksipä he ovatkin 
osallistuneet Puijon Ladun hiihtomatkoil-
le. Arvo on syntynyt Kuopiossa, siis juuret 
ovat ydinsavolaiset. Pariskunta matkailee 
paljon asuntoautollaan, myös Euroopas-
sa. Heistä on mukava osallistua välillä 
ryhmämatkaan. Vuontispirtin viikoilta 
on tullut useita hyviä ystäviä. He kehuvat 
muiden tavoin majoitusta, ruokaa ja pal-
veluja. Arvo tunnetaan erityisesti voitelu-
mestarina. Hän onkin aktiivinen hiihtäjä, 
jonka kokemuksia monet ovat saaneet 
hyödyntää. Olemme saaneet ihailla myös 

Anna nauttii lumikenkäilystä tunturissa.

hern Griffin 2017 järjestetään Lapissa 20. 
helmikuuta - 17. maaliskuuta.” Helikop-
terit pörräsivät lähitunturilla parina päi-
vänä. Näimme sellaisen jopa laskeutuvan 
tunturin huipulle.

 
Liikunta: Alue tarjoaa ”jokaiselle jotakin”: 
hoidettuja hiihtolatuja sekä erämaala-
tuja, jotka vaihtelevat niin pituudeltaan 
kuin vaativuustasoltaankin, lumikenkäily- 
ja kävelyreittejä sekä geokätköjä. Alueel-
la on latukahviloita, joista saa paikallisia 
herkkuja. Läheiset porotilat alueella liik-
kuvine poroineen tulevat tutuiksi. Kukaan 
ei toivonut moottorikelkka- tai mönkijä-
retkiä. 

Bussimme vei kahdelle retkelle. Ensimmäi-
nen kohde oli Pallaksen luonto keskus, jos-
sa oli mahdollisuus tutustua laadukkaisiin 
näyttelyihin ja kuvaesityksiin. Niiden jäl-
keen hajaannuimme erilaisille hiihtoreiteil-
le. Katsokaapa Puijon ladun Facebook-si-
vuilta kuorolaulutervehdys ladun varrelta!  
 
Toinen kohde oli Hetan luontokeskus, 
jossa myös oli hienoja näyttelyitä ja ku-
vaesityksiä. Perinteinen viikon kohokohta 
ja haaste alkoi Hetasta: hiihto noin 40 km 
upeissa tunturimaisemissa  Vuontispirtille. 
Tänä vuonna matkan hiihti Ension johdolla 
14 lomalaista. Muille tarjoutui Hetan alu-
eella eripituisia hiihtoreittejä. 

Ulla Väänänen tutkii jälkiä.
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Arvon ottamia upeita valokuvia.

Raija: Raija oli joutunut jonottamaan 
mukaan pääsyä. Nyt onnisti. Hän ker-
toi, että ensikertalaisen on ollut helppo 
päästä sopivaan hiihtoryhmään mukaan 
joka päivä. Kokeneemmat paikkojen ja 
reittien tuntijat ovat opastaneet mielel-
lään. Raija suoritti ensimmäisenä päivä-
nä ”hiihtokasteen” haastavalla reitillä: 
tasaista helppoa latua Saivojärvelle, kova 
loputtomalta tuntuva nousu välillä suksia 
kantaen (?) Nammalakurun majalle, siel-
tä vaativa lasku Montellin majalle, josta  
3 km:n lasku alas järvelle ja vielä loppu ta-
saista takaisin hotelliin. Sauna on samas-
sa rakennuksessa kuin hotellihuoneet. On 
ollut mukava mennä hiihtolenkin jälkeen 
suoraan saunaan. Viikosta jäi kaiken kaik-
kiaan hyvin positiivinen kokemus.

Osmo ja Sisko-Marjut: Osmo antaa eri-
tyisen kiitoksen Ensiolle siitä, miten ys-
tävällisen jämäkästi ja selkeästi matkan 
johtajuus toimii. Suunnitelmat ja aikatau-
lut pitävät. Vaikka joukko on heterogee-
ninen, langat pysyvät käsissä. Tarvittaessa 
joustetaan ja pulmiin löydetään ratkaisut. 

Sekä Osmo että Sisko-Marjut saivat tällä 
matkalla katkaistua arjen ja taas kerran 
testata kuntohaasteen: pitkän Hetta-
Vuontispirtti -hiihtoretken. Tärkeää on, 
että kokemukset ovat heille avioparina 
yhteisiä ja jaettavia. 

Molemmat kokevat tuttuun paikkaan tu-
lon helpottavana, ei tarvitse kuluttaa ai-
kaa perehtymiseen. Perusasiat (majoitus, 
ruoka, hinta, palvelut) saavat heiltäkin 
positiivisen palautteen. 

Sisko-Marjutille viikko antoi kokonaiselä-
myksen: kehon ja mielen voimaantumi-

sen. Kuntohaaste ja itsensä voittaminen 
olivat tärkeitä kokemuksia. Hiihto upeissa 
tunturimaisemissa johtaa hiljaisuuden 
kuuntelemiseen, kauneuden näkemiseen 
ja luonnon kunnioittamiseen. Henkistä 
virkistystä yhteisissä ohjelmissa antoivat 
mm. taide-elämykset. Hengellinen oh-
jelma rikastutti omalta osaltaan. Sisko-
Marjut kokee viikon aina voimia antavaksi 
retriitiksi.

Lopuksi

Sää suosi viikolla: enimmäkseen aurinkoi-
sia päiviä, ei tuulta (paitsi Taivaskeron yli 
yrittäjille) eikä kovaa pakkasta. Ryhmään 
kuului 56 lomalaista. Bussimatkasta huo-
lehti jo monille tutuksi tullut MatkaPekan 
Pekka Katainen. Vuosi sitten koimme vä-
hän ennen Pulkkilaa kovan pamauksen: 
rengasrikon. Onneksi apu löytyi silloin lä-
heltä. Nyt ei mutkia matkaan tullut. 
Paluumatkalla laadittu tilasto kertoi, että 
ryhmälle kertyi viikon aikana liikuntaki-
lometrejä lähes 8000. Keskiarvoksi tuli 
noin 140 km/henkilö. Ei kannata ottaa 
tästä paineita: vaihtelu oli kuitenkin yk-
silötasolla suurta ja jokainen sai hiihtää, 
lumikenkäillä tai kävellä omaan tahtiin. 
Pääasia oli nautinnollinen liikunta ja kai-
kille aisteille antoisa ympäristö. Oli mah-
dollisuus yhteisöllisyyteen ja tarvittaessa 
omaan rauhaan. Viikon varrella voidaan 
järjestää myös omaa ohjelmaa lomalais-
ten taidoista ja tilanteesta riippuen. Nyt 
venyttelyt ohjasi Sini, kun oppaita ei ollut 



             11

Montellin majan piisi.

Tekstit: Ensio Holopainen ja Irma Ikonen 
Kuvat: Irma ja Jorma Ikonen 

Piirros: Anna Kim

käytettävissä. Jorma Ikosen valokuvaesi-
tyksiä olivat monet toivoneet. Pienin jär-
jestelyin toiveet saatiinkin toteutettua. 

Vaikka aluksi mainitsin, että paikat mat-
kalle varataan loppuun jo 1-2 vuotta-
ennen matkaa, ei kannata lannistua.
Peruutuksia tulee ja paikkoja vapautuu. 
Osa matkustaa omalla autolla varsinkin 
koiran/koirien kanssa tai jos on tarkoitus 
jäädä jatkamaan lomaa. 

Tapaamisiin taas ensi vuonna!

Talvi muistoissa

Kuva: Irma Ikonen

Suomen kansallislintu luonnon 
luomana.

Kuva: Sirpa Björk

Aada laskee mäkeä hiihtokou-
lussa, Muumipappa seuraa.  

Kuva: Paavo Jaakkola

Lumikenkäretkeläisiä: vasemmalta Riitta 
Rissanen, Anna Kim, Sini Miettinen, Irma 
Ikonen ja Riitta Pitkänen.

Kuorolaiset: vasemmalta Laila Mujunen, 
Pirkko Häyrinen ja Lea Piippo. Risto Häyri-
nen kuuntelee.
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tehtäviä. Jotokset ovatkin avoimia tapah-
tumia kaikille kansalaisille, joskin selvä 
enemmistö osallistujista tulee aktiivisten 
reserviläisten joukosta. 

Kuopio valikoitui tämänvuotisen talvijo-
toksen järjestämispaikaksi vanhojen näyt-
töjen perusteella. Edellisen kerran talvijo-
tos järjestettiin Kuopiossa vuonna 2008, 
silloinkin reitti sivusi Pilpan aluetta. Tällä 
kertaa jotoskeskus sijaitsi Neulamäessä 
entisen asevarikon alueella, jonka Kuopi-
on kaupunki ystävällisesti antoi veloituk-
setta käyttöön. Osallistujille jaettiin varus-
tus, mukaan lukien hiihtovälineet (mallia 
armeija), lumipuku sekä partiokohtaiset 
varusteet ahkiossa. Lyhyen koulutuksen 
jälkeen partiot kuljetettiin ensimmäiseen 
tehtävään Heinjoen ampumaradalle. 
Varsinainen hiihtoreitti kulki Matkuksen, 
Hiltulanlahden, Kirveslahden, Pitkälah-
den ja Pikku-Neulamäen kautta Pilppaan. 
Matkan varrella partiot toteuttivat yllä-
kön vihollisen kärkeä vastaan, keittivät 
kilpaa vettä, tunnistivat taktisia merkkejä, 
suorittivat miinaan astuneen taistelijan 
ensiavun sekä lähettivät vihollistietoja 
komppaniaradiota hyödyntäen. 

Vihmajotos 2017-  
Lumipukuinen joukko Pilpan maastossa

Maaliskuun ensimmäisenä viikonloppu-
na 4.-5.3. Pilpan majan ympäristössä oli 
tavallista enemmän suhinaa ja suihketta. 
Kuopiossa oli käynnissä Reserviläisurhei-
luliiton valtakunnallinen talvijotos, jossa 
osallistujapartiot (3-4 henkeä) kiersivät 
hiihtäen käskettyä reittiä ja suorittivat 
erinäisiä tehtäviä. Jotokseen sisältyi myös 
majoittuminen maastossa. Tähän liittyen 
Pilpan niityt ja latumaja kanttiinipalvelui-
neen antoivat loistavat puitteet. Alueelle 
sijoitettu telttakylä purettiin yhtä nope-
asti kuin se pystytettiinkin. Tuskin moni 
Pilpan vakiokävijä huomasi ollenkaan 
tätä puolisotilaallista operaatiota. Mitä 
jotoksella oikein tapahtui ja miksi juuri 
Pilpassa?

Jotoksella on pitkät perinteet Reservi-
läisurheiluliiton tapahtumavalikoimassa. 
Elo-syyskuussa järjestettävä syysjotos ja 
helmi-maaliskuussa järjestettävä talvijo-
tos ovat suosituimpien reserviläistapah-
tumien joukossa. Ei ihme, sillä jotoksella 
pääsee mittamaan monipuolisesti sotilas-
taitojaan rennossa reserviläishengessä. 
Tyypillisesti jotoksella on myös erä-, ensi-
apu- ja suunnistustaitoja mittaavia 
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Pilppaan saapuessaan partiot pystytti-
vät puolijoukkueteltat majoituskäskyn 
mukaisesti: ensin tullut pystytti, jälkim-
mäinen purki. Näin aikaisemmin alueelle 
saapuneille partioille saatiin mielekästä 
tekemistä sillä välin kun myöhemmin 
startanneet partiot olivat vielä matkal-
laan. Ennen levolle käyntiä partiot jou-
tuivat vielä suorittamaan vihollisasemien 
tiedustelua pimeäkiikareita hyödyntäen. 
Seuraavana päivänä partiot hiihtivät Ter-
varuukille suorittamaan tiedustelutulen-
johtotehtävän, sitten partiosuunnistus 
Viinaniemeen ja edelleen Neulamäkeen, 
jossa odotti jotoksen päättävä yllätysteh-
tävä: pistooliammunta sekä pimeäsuun-
nistus luolaston tiloissa.  

Vihmajotos oli mitä onnistunein reser-
viläistapahtuma. Osallistujat lähtivät ko-
timatkalle tyytyväisinä näkemäänsä ja 
kokemaansa. Suomen 100-vuotisjuhlal-
lisuuksien osana järjestetty tapahtuma 
sai myös ansaitsemaansa näkyvyyttä pai-
kallisissa medioissa. Hienoa oli myös se, 
että pystyimme hyödyntämään Kuopion 
parhaita puolia, lähellä olevaa luontoa ja 
retkeilymahdollisuuksia. Tässä kontekstis-
sa Pilpan majan perinnemaisema nousi 
arvoonsa. Kiitämme Puijon Latua ja erityi-
sesti isäntä Vesa Karhusta joustavasta yh-
teistyöstä. Toivottavasti yhteistyö latulais-
ten kanssa jatkuu myös tulevilla hangilla. 

Teksti ja kuva: Simo Jääskeläinen  
Jotosjohtaja

Kevään korvalla -  
kesä mielessä 

           On kevät tullut,  
           jo kukkui käki. 
 Jos ulos määt, 
 sen näät 
 säki. 

Jukka Parkkinen

Pakattuani repun  
    kesän ensimmäiselle 
         metsäretkelle 
              tunnustelen sen painoa. 
Oho. Kylläpä painaa. 
Mutta mikäs 
     Kyllähän minä jaksan. 
Mieli on kevyt. 

Markku Tanttu

Markku Tanttu

Kahlasin pienen lahden kuin  
lapsena: 
 
miljoona kalanpoikaa 
valkeita kiviä 
mustaa levää (sammalta?) 
yksinäinen ahven 
hauenpoikia 
kuplia 
leppäkertun kaislapursi 
kunnon hauki 
korentoja 
tiiran syöksy aivan eteen 
vesimittareita 
ahvenparvi 
aurinko 
veden hiomia rankoja 
västäräkki ulpukanlehdellä 
mätä verkonpaula. 
 
Suurenmoista kuin lapsena. 
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Tulevan kesän ohjelmarunko on koottu ja 
tilaa on jätetty myös äkkilähdöille. Retket 
ovat perinteiseen tapaan yhteisiä Kallan 
Melojien kanssa. Voit siis osallistua myös 
Kallan Melojien retkille, jos sopivia sattuu 
kohdalle (www.kallanmelojat.net).

Puijon Ladun melontakalusto on jäsenten 
käytettävissä melontakalenterissa olevilla 
retkillä ilman lisämaksua. Muualle suun-
tautuvista retkistä tulee yleensä osallistu-
jalle lisäkustannuksia.

Jos kalustoa riittää, niin vieraskin voi osal-
listua Puijon Ladun kalustolla melontaka-
lenterin tapahtumiin maksamalla kerta-
maksun.

Kun kalusto ei ole varattuna yhdistyksen 
järjestämiin tapahtumiin, voivat jäsenet 
vuokrata kalustoa omatoimimelontoihin. 
Maksu on joko kertamaksu 10,-/kerta tai 
kausimaksu 30,- koko kesäksi. Kausimak-
sun maksamalla ja lunastamalla avaimen, 
voi sitten meloa enemmänkin.

Jos jäsen haluaa käyttää vieraitaan melo-
massa, niin sekin käy. Jäsen voi ottaa mu-
kaansa korkeintaan kaksi muuta kanoot-
tia ja kaverimelonta maksaa aina, kun 
käytetään seuran kalustoa.

Kaksi peruskurssia (täynnä) aloittavat 
jälleen touhut Pilpan melontarannassa. 
Pian niiden perään on Kesäyön melonta, 
jolloin nuuhkitaan ja kuulostellaan alku-
kesää vesiltä käsin.

Antti Luorasen vetämistä retkistä on tar-
kemmin sivulla 17. Latuyhdistysten kans-

sa yhteistyötä on kesän aikana Kalajoen 
Rahjaan ylivieskalaisten vieraina. Lisäksi 
on vireillä Kuopion osakierto joensuu-
laisten kanssa.

Tulevana kesänä ei lähdetä Suomi Meloo 
-viestiin. Muiden järjestäminä tapahtumi-
na kalenterissamme ovat Majavamelon-
ta, Iijokisoutu (soutaen /meloen) ja kaksi 
Water Routen järjestämää tapahtumaa. 
Kuutamomelonta syyskuun alussa vie 
porukan pimenevään iltaan ja paluu ta-
pahtuu toivottavasti kuutamossa puolen 
yön maissa. 

Keskiviikkomelonnat ovat tulevankin ke-
sän vakio-ohjelmaa kesä-elokuussa. Ohje 
Pilpasta lähtöihin: Klo 17 alkaen nimi va-
jakirjaan haluamasi kanootin kohdalle. 
Ohjaaja voi tarvittaessa jakaa kalustoa 
toisinkin ja klo 18 ollaan jo vesillä. Kesto 
on noin 2,5 – 3,5 tuntia ja usein siihen si-
sältyy maatauko tulipaikalla. Vaihtovaat-
teet vesitiiviisti kanoottiin sekä evästä ja 
juomaa mukaan. Sopii aloittelijoillekin, 
esim. kokeneemman kaverina kaksikossa.

Tapahtumat löytyvät nettisivuiltamme: 
www.puijonlatu.fi/tapahtumakalenteri. 
Klikkaamalla saa näkyviin tapahtuman 
kuvauksen ja yhteyshenkilön.

Melojilla on sähköpostilista ja Facebook –
ryhmä. Niiden avulla pyritään välittämään 
tietoa ja niillä voi mm. kysyä seuraa oma-
toimimelonnoille. Liittymisohjeet löyty-
vät nettisivujemme Materiaalirepusta: 
www.puijonlatu.fi/materiaalireppu/.

Melomaan turvallisesti
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Materiaalirepusta löytyy myös muita me-
lontaan liittyviä ohjeita ja muuta melon-
taan liittyvää.

Suosittelen taas turva-asioiden kertaa-
mista. Tekniikka-asioita voi katsoa vaikka-
pa animoidusta melontaoppaasta: www.
kayakpaddling.net/fi/

13.7. torstaina harjoitellaan pelastamista 
ja pelastautumista Pilpan lähivesillä. Sau-
na lämmitetään.

Vajakirja on kolmiosainen: omatoimime-
lonnat, keskiviikkomelonnat ja tapahtu-
mat. Kirjaa melontasuunnitelmasi etu-
käteen ja kuittaa paluusi.

Ohjeita melontaan Pilpan  
vesillä

Lataa tarvittaessa kännykän (gps:n, kame-
ran) akku.
Tarkista säätiedotus ennen lähtöäsi, huo-
mioi erityisesti tuuliolot. Netissä on en-
nusteita melko paljonkin eteenpäin. Silti 
nopeat ja paikalliset sään vaihtelut ovat 
mahdollisia.

Kylmän veden vaikutuksesta ja hypoter-
miasta löydät tietoa netistä esim. hakusa-
nalla hypotermia.

Tarkista kaluston kunto. Täytä mahdolli-
set ilmapussit. Sulje kansiluukut kunnolla 
ennen lähtöä.

Ota mukaasi äyskäri tai pumppu kajakin 
tyhjennystä varten, avokanoottiin kun-
non ämpäri.

Kaikilla kanootissa mukana olevilla tulee 
olla kelluntaliivit (50N) tai pelastusliivit 

(100N).

Ota mukaasi kännykkä vesitiiviisti pakat-
tuna. Pakkaa kännykkä kelluvaan pussiin 
ja sellaiseen paikkaan, että sen saa esille 
kanootin kaaduttuakin.

Hämärässä ja pimeällä liikuttaessa muka-
na tulee olla valkoinen valo (vesiliikenne-
laki).

Vältä yksin melomista. Jos lähdet yksin, 
kerro jollekin ystävällesi reittisi ja paluuai-
kasi. Yhdistyksellä on melakellukkeita, joi-
den käyttöä pelastautumiseen kannattaa 
harjoitella.

Pukeudu sään mukaan. Ota vaihtovaat-
teet vesitiiviisti pakattuna mukaan ka-
noottiin. Huomioi myös veden lämpötila. 
Muista päähine ja aurinkolasit.

Käytä meloessa kevyitä kenkiä (jos yli-
päänsä käytät kenkiä) - kajakkiin ei kanna-
ta mennä kumisaappaissa tai vaellusken-
gissä. Isot kengät voivat juuttua kajakkiin 
pyrkiessäsi ulos kaatuneesta kajakista. 
Samasta syystä vältä nauhoja lahkeiden 
suussa - nauhat voivat juuttua esim. jal-
katukiin.

Kajakin istuintilassa ei tule pitää mitään 
irtonaista. Matkan aikana tarvittavat ta-
varat voi pakata istuimen taakse, päivä-
luukkuun tai kajakin kannelle. Yleisohje 
lastaamiseen: lastaa tasaisesti taka- ja 
etuluukkuun, painavimmat keskelle, kö-
lilinjaan ja lähelle istuma-aukkoa. Etupai-
noinen ”kyntää”, kallellaan oleva ”kiän-
tää”.

Muuta tarpeellista reitin ja retken pituu-
den mukaan: kartta ja kompassi, tulente-
kovälineet. Evästä ja juomaa on aina hyvä 
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olla mukana.

Kylmyys voi yllättää kauniina kesäise-
näkin päivänä. Lämpöä heijastava peite 
(”avaruuslakana”) kannattaa pitää aina 
mukana - maksaa muutaman euron ja on 
tulitikkulaatikon kokoinen.

Päihdyttävien ja huumaavien aineiden 
vaikutuksen alaisena melominen on hen-
genvaarallista.

Melo rantojen lähettyvillä.

Huomioi reittisuunnitelmassasi omat voi-
masi ja sään vaihtelu. Juo nestettä riittä-
västi.

Huolehdi näkymisestäsi ja pidä silmäl-
lä moottoroituja aluksia. Esim. aurinkoa 
vasten ajavan on vaikea havaita kanoottia 
veden välkkeessä.

Pysy poissa laivaväyliltä. Ylitä väylä mah-
dollisimman nopeasti kohtisuoraan väy-
lään nähden. Pilppaa lähin väylä kulkee 
Kaislastenlahden pienvenesatamasta 
kohti Laivonsaaren pohjoiskärkeä.

Myrskyn yllättäessä melo lähimpään ran-
taan ja odota tyyntymistä.

Jos kaadut ja joudut veden varaan, kään-
nä kanootti oikein päin, laita mela kyytiin 
ja hinaa kanootti rantaan tai kiipeä ka-
noottiin melakellukkeen avulla. Jos uu-
vut, kapua kanootin päälle ja hälytä apua 
(puh. 112).

Puhdista kanootti ja varusteet ennen säi-
lytykseen vientiä. Laita varusteet kuivu-
maan mahdollisimman ilmavasti.

Puijon Ladun melontakaluston 
käytöstä

Kanootit kestävät yleensä hyvin ”normaa-
lia” käyttöä vesillä. Maissa sattuvatkin eh-
kä useimmat kolhimiset ja huonot käsit-
telyt. Kohtele seuran kalustoa hyvin!
HUOMAA, että voit joutua korvaamaan 
aiheuttamasi vahingon! Tilanne selvite-
tään tapauskohtaisesti kalustomestarin 
kanssa.

Jos tiedät meneväsi kivikkoiselle reitille, 
valitse muovinen kanootti.

Siirrä kanoottia maissa kantamalla tai ka-
noottikärryllä. Hietikolla, karkealla maalla 
ja laiturilla vetäminen ei ole sallittua. Kan-
na kanoottia mielellään kahdestaan keu-
la/perä ”kainalossa”. Joskus kantokahvan 
naru saattaa pettää.

Laita kajakki mahdollisimman tasaiselle 
alustalle (ei teräviä kiviä yms.) jalkatukien 
säätöä varten.

Tarkista evän ja/tai peräsimen toiminta 
ennen vesille menoa: vaijerit kunnossa, 
eväkotelossa ei ylimääräistä tavaraa.

Muista nostaa evä tai peräsin ylös en-
nen rantautumista. Varo myös rantakiviä, 
etteivät laineet hinkkaa kanoottia rikki 
niihin. Nosta kanootti kokonaan maihin 
maatauoilla.

Jos kanootti oli rikki tai rikkoutui, niin laita 
mahdollisimman pian tekstiviesti kalusto-
mestari Heikki Väisäselle, puh. 0500 600 
778 ja kiinnitä kanoottiin lappu, joka ker-
too viasta.

Mukavia retkiä toivotellen 
                                                 Paavo Jaakkola
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25.5. - 28.5.2017 (helatorstai-sunnuntai) Melontaretki Suomussalmen Hossaan  
Melotaan vaellusmuotoisesti Peranka-Hossa ja/tai Somerjoen reittiä. Molemmilla rei-
teillä on järviä ja jokia, I-luokan koskia ja Perangan reitillä myös pari-kolme II-luokan 
koskea. Oma teltta tai muu majoite mukaan. Suositellaan kuiva- tai märkäpukua ja 
kypärää. Vaativuus: keskitaso (ehkä paikoin vaativa).  
Ilmoittautuminen 11.5. mennessä: luoranen(at)luukku.com tai puh. 040 539 4767. 
 
La 1.7. - su 2.7.2017 Melontaretki Koli / Pielinen 
Tutustutaan Kolin kansallispuiston saaristoon. Kahden päivän melontamatka yhteen-
sä 30 - 40 km. Yöpyminen omassa teltassa tai ehkä tuvassa. Säävaraus, kovalla tuulel-
la voidaan muuttaa suunnitelmia. Vaativuus: helppo tai keskitaso tuulesta riippuen. 
Ilmoittautuminen 23.6. mennessä: luoranen(at)luukku.com tai puh. 040 539 4767.

Pe 11.8. - su 13.8.2017 Melonta / patikointiretki Ilomantsissa 
Kolmen päivän aikana melotaan ja patikoidaan noin 50 km:n ympyräreitti vaellus-
muotoisesti kulkien Petkeljärven kansallispuiston ja Möhkön kautta. Yöpyminen 
omassa teltassa tai ehkä laavulla. Vaativuus: keskitaso.  
Ilmoittautuminen 7.8. mennessä: luoranen(at)luukku.com tai puh. 040 539 4767.

Kuva: Antti Luoranen

Hossa, Hakokosken sillalla Merja ja Sirpa. Kuva: Antti Luoranen

Hossa, Pitkä-Hoilua

2017 Melontaretkiä
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Puijolta alas laskeutuessani näin kirkon 
häämöttävän illan hämärässä. Maalis-
kuun aurinko kultasi suojellut puut. Ilma 
oli raikas ja huoleton. Laitoin sukset au-
toon ja suuntasin kotiin. Tunsin olevani 
siunattu. Vielä äsken oli ruumiini kärsi-
nyt ja hikoillut, nyt sielu lepäsi. Jotenkin 
sitä tunsi itsensä kuuluvan nuoresta iästä 
huolimatta siihen samaan jatkumoon, jo-
ka näitä latuja oli hiihtänyt Räsä-Ukosta 
ja Tiaisen Artosta asti. Olivathan nämä 
urat kuluneet käytössä jo ennen sisällis-
sotaa. 

Kuopio on ollut asuinpaikka itselleni vain 
hetken. Silti pienestä pojasta saakka oli 
Puijon silhuetti taivaanrannassa tuttu nä-
ky. Isäni vei minut kerran tornin alle kol-
me vuosikymmentä sitten, matka mäkeä 
ylös oli silloin pidempi kuin nyt. Niin aika 
puolittaa matkat ja kutistaa paikat ihmi-
sen elämässä.

Näinä aikoina kun työ vie kaiken vapaa-
ajan tai työttömyys kyvyn nauttia siitä, 
olisi ensiarvoisen tärkeää huolehtia it-
sestään. Meille Kuopiossa asuville on 
annettu jotain sellaista, minkä huomaan 
monesti unohtuvan paikallisilta, jotka ko-
ko elämänsä ovat tämän maalauksen kes-
kellä eläneet. Puijon silhuetti kutsuu liik-
kumaan kaikkia tasapuolisesti. Se näkyy 
betonilähiöstä Rönön rannalle ja maaseu-
dulta torin penkeille. Kynnys lähteä ylös 
sohvalta ja ulos ovesta on asetettu mata-
lalle. Jos ei metsien yllä ole sumuista niin 
määränpää näkyy horisontissa.

Kun legendaarinen Tahko Pihkala kehit-
teli Suomen Ladun nimen, loi hän siihen 
mahdollisuuden monitulkinnallisuuteen. 
Kyse ei ollut pelkästään hiihtotoiminnan 
edistämisestä tai kilpaurheilusta. Kyse oli 
ennen kaikkea uuden uran aukaisemi-
sesta arjen liikkujille. Latu oli avoin niille, 
jotka halusivat arkeensa muutakin kuin 
työn, murheet ja alkoholin. Ajatus oli kol-
mekymmentäluvun lopulla yhtä ajankoh-
tainen kuin tänään. Nyt tavoitteellisen 
liikunnan siirtyessä yhä enemmän jouk-
kuelajien pariin ja kilpakuntoilijoiden mi-
tatessa itseään mitä erilaisimmilla mitta-
reilla, sykerajoista veren laktaattiarvoihin 
on helppo unohtaa, että lenkille lähtemi-
seen riittävät lenkkarit ja hiihtämiseen 
sukset. 

Myös nostamalla katseen pois rannetie-
tokoneesta voi nauttia aidosti siitä het-
kestä, joka ohikiitävänä juoksee tavoitta-
mattomiin. Minusta juuri se on asia, josta 
latulaisen tunnistaa. Kyky arvostaa sitä, 
mitä ympärillä on ja ammentaa siitä voi-
maa. Liikkuessani  näillä kotikaupungin la-
duilla on aina yhtä hienoa huomata, etten 
ole yksin. Näistä maista nauttivat muut-
kin. Itseäni ei koskaan haittaa, että jääl-
lä, nuotiopaikalla tai Puijon portaissa on 
tunkua. Se kertoo siitä, että muutkin ovat 
kuulleet taas kerran Puijon kutsun. 

Henry Grönholm

Kolmekymppinen latulainen ja  
opettaja Kuopiosta 

Kotikaupungin ladut
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Kuva: Irma Ikonen

 
Perjantai-iltana 24.3.2017 Älänteen jääl-
lä, Haatainniemen kärjessä, totesin: Nyt 
näen PALJON tähtiä.

Seuraavana iltana samassa paikassa ih-
meteltiin neljän hengen porukalla koko 
läntisen taivaanrannan yllä näkyvää auk-
koa. Aukosta näkyi ikään kuin kirkkaasti 
valaistu toinen maailma. ’Ikkuna’ ulottui 
lounaasta lännen kautta pohjoiseen tasa-
levyisenä, aluksi aivan kapeana viiruna, 
joka vähitellen kasvoi korkeutta. Ihan kuin 
kultalampuin valaistussa taivaallisessa 
huoneessa olisi nostettu rullaverhoa. Tuli 
harras ja outo olo. 

Tumma metsä Tiilikanselän takana muo-
dosti ikkunalaudan. Aukon yläpuolella 
oli täysin musta taivas, jossa ei näkynyt 
yhtään tähteä eikä pilveä. Jos olisin ollut 
yksin, olisin luullut näkyä mielikuvitukse-
ni tekemäksi. 

Kännykkäkameramme eivät juurikaan 
pystyneet taltioimaan näkemäämme. 
Vasta myöhemmin löysin ilmiölle selitystä 
netistä (http://pallopanoraama.blogspot.
fi/2015/09/alannejarven-rannalla-haa-
tainniemi-ja.html). Olimme kaukana asu-
tuskeskuksista ’pimeässä paikassa’, jossa 
ei ole valosaastetta pilviä valaisemassa. 
Pilvi näytti toimivan kuin musta aukko. 
Nieli tähdet näkyvistä, eikä itsekään nä-
kynyt. Mutta riittävätkö valaisevat pilvet 
selittämään ’ikkunan’ takana näkyneen 
’toisen maailman’, en tiedä vieläkään. 
       
                                                 Ensio Holopainen

Pimeässä näkee

Kuva: Jorma Ikonen

Puijon torni

Maisema Puijolta
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Kaverusten Kallavesikimara
Miehet tulivat. Jukka Imatralta  ja Mauno 
Tampereelta. Kahvittelun lomassa kerroin 
tulevasta tutustumisesta Kallaveteen, 
Pilppaan ja Särkän saareen.  Auto suun-
nattiin Savon Strömsööseen. Makalla 
Pilppaan Kallavesj’-laulun tunnelmissa 
mietin, että nyt miehet saavat aetoo Par-
tasen kalakukkoo sen oikeassa ympäris-
tössään. Silläkin, kun Jukka on ollut Puijon 
Ladun jäsen yli 10 vuotta ja vain pikaisesti 
majalla piipahtanut. Lähes 50-vuotisen 
ystävyytemme aikana on kolmistaan ke-
rätty kokemuksia siellä täällä yhdessä 
hengen mukaisesti. On kuljettu Levillä, 
Aakenuksella, Haltilla ja Saimaalla, joskus 
rajantakaisissakin. Jostain syystä Kallave-
si oli jäänyt, mutta vielä keretään.

Toukokuun viimeinen  
perjantai  2016

Pilpassa katsottiin paikat ja vedettiin kaja-
kit rantaan. Kolea pohjoinen lakaisi veden 
pintaa. Eipä haittaa karaistuneita. Mauno 
valitsi kuitenkin veneen ja se lastattiin 
laitoja myöten. Mies airoihin ja kajakeilla 
tullaan käden käänteessä rinnalle. Kättä 
käännettiin ja kajakit täyttyivät. Luulisi, 
että ainakin viikko näillä eväillä. Tohinan 
lomassa kysäisin Jukalta viimeisimmistä 
melonnoista. Muistelut menivät siksi kau-
as, että kertailin hänelle melonnan perus-
teista mitä muistui ensi hätään.
Olin jo vedessä, kun Jukka viimeisteli läh-
töään. Hivuttautui melan vartta pitkin 
kajakkiin, kiinnitti aukkopeiton ja tönäisi 
ulommas laiturista. Tarkoittaen tässä ta-
pauksessa n. 20 cm kohti ulappaa ja mies 

ympäri saman tien. Pärskintää ja avun-
huutoja. Menin helppimään. Jotenkin 
hän kampesi itsensä suoraksi ja pääsi kat-
somaan veden laatua hieman ylempää. 
Paitsi, että silmälasit! Puuttuuko muuta? 
Mister läpimärkä tunnusteli taskujaan. 
Lompakko on, myös kännykkä ja auton 
avaimet Kallavedellä kirkastettuina. Kai-
hersi, etten kerennyt mainita ko. esinei-
den suojauksen tärkeydestä mitään. Nyt 
se oli myöhäistä.

Menohalut vesittyivät tällä erää. Jukka 
halusi kuitenkin vielä rohkaista itseään 
ja meloi lahukassa näytöskierroksen. Soi-
tin Maunolle u-käännöksestä ja aloim-
me tyhjentää kajakkeja. Haettiin myös 
harava ja Jukka aloitti lasiensa naarauk-
sen. Sitkeästi mies vettä veteli. Jotain 
nousi, mutta kakkulat väisteli parhaansa 
mukaan. Maunokin palasi ja päätimme 
mennä kuivattelemaan. Maja oli vuok-
rattu, joten teimme tulet ala-laavulle. 
Jukka palasteli uudehkon kännykkänsä ja 
asetteli kuivamaan sopivalle etäisyydelle 
nuotiosta. Onneksi oli lohturuokaa riittä-
västi ja ryhdyimme evästelemään.  Aluksi 
mutusteltiin viluisissa tunnelmissa, mutta 
kohta tapailtiin vitsintynkää sattuneesta. 
Kun märkä, puolisokea mies myös höräh-
teli, niin leukailtiin siinä lämpimiksemme 
enemmänkin.

Taas Jukka otti haravan. Pitkän tovin jäl-
keen, päätti naarata vielä kerran lähes lai-
turin alta. Silloin nappasi. Lasit olivat ehjät 
ja mies taas ajokuntoinen. Hän lähti hake-
maan autoa Kolmisopen parkkipaikalta. 
Maunon kanssa jäimme jännittämään, 
tuoko avainten kastuminen lisää huonoja 
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uutisia. Vartin päästä auto kuitenkin ajoi 
pihaan ja nyytit lastattiin takaisin kyytiin. 
Kotimatkalla piristimme kuskia: noin vaan 
heitit talviturkin ensimmäisenä.

Lauantai ja aurinkoista 
Kaupupunkikierroksen jälkeen vein mie-
het Neulamäen maisemapoluille. Halusin 
näyttää kallioilta upeat Kallavesi-näkymät 
ja myös horisontissa siintävän haavesaa-
remme Särkän. Ilokseni, myös tuttu la-
tulainen Anita (Karppinen) oli maisemia 
ihailemassa siskontyttärensä kanssa. Ylei-
söä! Vetäisin Kallavesj’-laulun sanat tas-
kustani ja rykäisin. Myös yllätetyt kaverini 
pääsivät tilanteen tasalle ja niin kuulijam-
me saivat kestää sen kaikki säkeistöt. Se-
kakuoromme teki naisiin vaikutuksen, jo-
ta emme jääneet kauan arvuuttelemaan. 
Lähdimme eteenpäin ja toivoimme, että 
heidän korvansa kohtuudella virittyvät ta-
kaisin lintujen kuuntelutaajuudelle. Illalla 
teatteriin, missä ”Pihkatappi” vei keskelle 
savolaista maaseudun rakennemuutosta. 
Väkevä esitys kolahti kamuihin, vaikka 
kovasti voimasanoilla sitäkin muutosta 
iteroitiin.

Kesäinen sunnuntai
Kiersimme pitkin Kallaveden rakennettua 
rantaa. Poikettiin sinne missä laevat huu-
teloo, kierrettiin Vänäri, katsottiin purret 
Pirttiniemessä, Saaristokatu ja Niuvan 

alue. Kehuin rantoja kiertäviä pyörätei-
tämme. Ehkä seuraavalla kertaa katsom-
me kaupunkia polkien. Kierros alkoi hui-
koa ja suunnistimme varmalle apajalle 
Sampoon. Viikonloppu oli puikkelehtinut 
lähtömuikkuihin. Kylläisinä käteltiin. Osa 
Kallaveden voirapeita lähti vaeltamaan 
kohti Saimaata ja Näsijärveä.

Teksti ja kuva: Martti Rissanen  

 
SEURAA TAPAHTUMIA 

www.puijonlatu.fi 
 
www.facebook.com/puijonlatu 
 
www.pohjois-savo.fi/suomi100 
 
www.suomenlatu.fi/ 
tapahtumakalenteri 

 
Entäpä jos kävisit Paavon  

käsittelyssä?
Koulutettu hieroja  

Paavo Jaakkola

puh. 0400 892 443  
hierontajaakkola.fi
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Kevätkokouksen v. 2017 antia
Maaliskuun kevätkokous veti taas reilusti 
yli kaksikymmentä osanottajaa. Asia on 
huomionarvoinen, sillä taannoisina vuo-
sina ei useinkaan päästy näille lukemille. 
Yhdistyksen toiminta kiinnostaa ja se on 
aina positiivista. Laura Lehkonen veti tun-
netuilla taidoillaan kokouksen, missä pu-
heenvuoroja sai jakaa enemmänkin.

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2016 
toiminta kertomus ja tilinpäätös. Muu -
ta mia poimintoja toimintakertomuk-
sesta. Kertomuksessa korostui yhdis-
tyksen 75-juhlavuosi. Oli pääjuhla ja  
75 v.- teeman puitteissa useita liikunta-
tapahtumia. Myös 3000 henkeä vetänyt 
Angry Birds Goes Snow – megatapah-
tuma oli esillä ansaitusti. Pilpan pihaan 
on rakennettu uusi yleisökäymälä ja 
aluetta on kohenneltu mm. uusilla pöytä-
ryhmillä. Yhdistyksen toiminta kiinnostaa 
yhä enemmän kuopiolaisia ja jäsenmäärä 
oli vuoden aikana noussut 76:lla ollen 
vuoden lopulla 1892.

Tilinpäätöksen tulopuolella huomiota kiin-
nitti Pilpan ulkoilukahvion ja vuokrauksen 
hyvä tulos ja että Kuopion kaupunki on 
aiempaa enemmän tukenut pyrkimyksi-
ämme. Eräänä osoituksena tästä oli 4000 
€:n talkooraha-avustus yleisökäymälän 
rakentamiseen. Jäsenlisäyksen myötä myös 
jäsenmaksutulon kasvu edistää toimintaa 
pitkäjänteisesti. Menopuolella edellis-
vuotta suurempana näkyivät panostukset 
juhlavuoteen ja taseessa yleisökäymälän 
rakennuskustannukset.

Toiminnantarkastajien lausunnon lukemi-
sen jälkeen toimintakertomus ja tilinpää-
tös vahvitettiin ja tilivelvollisille myönnet-
tiin vastuuvapaus.   

Keskustelusta nostettua
Eräässä puheenvuorossa esitettiin kysy-
mys, miksi yhdistys ei tue rahallisesti kau-
komatkoja mm. Lappiin tai kevätretkeä, 
vaan käyttää huomattavasti varoja Pil-
pan alueeseen. Useissa vastauspuheen-
vuoroissa korostettiin Pilpan merkitystä 
liikuntaa edistävänä kohteena. Ja että 
sen kehittäminen on myös Puijon Ladun 
hallituksien ja yhdistyksen kokouksien 
vahvistama strateginen valinta. Tietoi-
sella toiminnalla Pilpasta on tehty palve-
levampi, tuottavampi ja toimivampi. Eri 
mittareilla mitaten voi sanoa, että siinä 
on myös onnistuttu. Yhdistyksen toimin-
nan tarkoitus on ulkona liikkumisen edis-
täminen ja mieluiten suoraan kotiovelta 
ympäristöä säästäen. Pilpan vetovoima 
vetää kaupunkilaisia laduille, poluille ja 
vesille. Se edistää myös kaupungin tavoi-
tetta kannustaa asukkaitansa terveellisen 
liikunnan pariin. Latulaisen elämässä kau-
komatkat ovat mukava lisä, mutta tuki 
kohdistuisi pienelle joukolle. Yhdistyksen 
matkat ovat muutoinkin kilpailukykyisiä.

Kunnon ylläpidossa ratkaisevaa on sään-
nöllinen arkiliikunta. Siihen Pilppa on pa-
rempi vastaus kuin tuetut kaukomatkat. 
 

 Martti Rissanen 
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Tour de Pielisen Karjala pyöräillen 
 

 5. - 10.6.2017
 
Pyöräretki järjestetään  Joensuun Ladun kanssa. Pyöräi-
lemme vaihtuvissa Pielisen Karjalan maisemissa ja tu-
tustumme alueella sijaitseviin monipuolisiin kulttuuri-
kohteisiin. Reitti: Joensuu - Koli - Nurmes - Lieksa - Eno 
- Joensuu - Valamo. Majoittuminen on paikallisissa erita-
soisissa majoituspalveluja tarjoavissa kohteissa. Päivä-
matkat vaihtelevat 60-100 km, mutta leppoisaan tahtiin 
pyöräillen välimatkat taittuvat vaivattomasti. Pyöräilemi-
nen ei vaadi erityisen kovaa kuntoa ja tavallinen, huollet-
tu pyörä on riittävä. Seuraa ilmoittelua Ladun kotisivuilla. 
 Lisätietoja: Riitta Karhunen, rkarhunen(at)gmail.com.

Loppukesän vaellus Hetan/Pöyrisjärven maisemissa  
viikoilla 33 – 34

Hetan, Näätämön ja Pöyrisjärven maisemilla aloitetaan. Voidaan pyörähtää 
pari päivää Norjan puolella ja käydä esim. Haltin huipulla. Jos aika riittää, pala-
taan kotiin Angelin ja Karigasniemen kautta. Tehdään päiväretkiä ja yön yli ret-
kiä (max 6 henkilöä). Majoittumiset teltoissa tai mökeissä tilanteen mukaan. 
Jos kiinnostuit - yhteydenotot ja alustavat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä: 
Lauri Lehtinen, p. 050 414 5011, lauri.lehtinen4(at)gmail.com

Kiinnostaako lähiretki Ilomantsissa kesäkuussa?
Retki kesäkuussa Ilomantsissa Susitaipaleella 4 - 5 arkipäivää itärajan tuntu-
massa  viikolla 23 (max 6 henkilöä). Päivämatkat noin 5 km, 10 km ja 15 km ja 
vaellus päättyy Möhkön kylään. Vierailu Petkeljärven kansallispuistossa on 
myös mahdollista. Muitakin lisävaihtoehtoja löytyy. Yöpymiset autiotuvissa 
tai niiden läheisyydessä teltoissa. Viimeisenä vaelluspäivänä tarjolla erityisen 
kaunista harjumaisemaa. Jos kiinnostuit - ota yhteyttä 15.5.2017 mennessä:  
Lauri Lehtinen, p. 050 414 5011,  lauri.lehtinen4(at)gmail.com

Kuva: Irma Ikonen
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TAPAHTUMAKALENTERI - 2017 
HUHTIKUU, TOUKOKUU JA KESÄKUU 2017
AIKA TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
la 29.4. Pilpan kevättalkoot Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038
ke 3.5. - 
la 30.9.

Jäsensaunat Pilpassa  
keskiviikkona ja lauantaina

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ti 2.5., 9.5. 
ja 16.5.

Metsämyttys- ja  
mörrikoulut

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

la 6.5. Pyöräkulkue, s. 27 Riitta Karhunen, 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com

la 20.5. Suomi 100. Villiinny  
keväästä Pilpassa, s. 5 ja 27

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ti 23.5. ja 
ke 24.5.

Maastopyöräily tutuksi 
Siilinjärvellä, s. 27

Jorma Häkkinen, 044 210 3317 
siilinlatu(at)gmail.com

to 25.5. - 
pe 26.5.

Pyöräily Juankoskelle 
s. 27

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

to 25.5. - 
su 28.5.

Peranka-Hossa  
melontaretki, s. 17

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

kesä - 
elokuu

Keskiviikkomelonnat  
Pilpasta

Pauli Tuovinen, 0400 668 324 
pj46.tuovinen(at)gmail.com

pe 2.6. Kesäyön melonta Merja Örmälä, 044 290 2600 
merja.ormala(at)gmail.com

su 4.6. Majavamelonta Heikki Väisänen, 050 060 0778 
heikki.vaisanen(at)uef.fi

ma 5.6. - 
la 10.6.

Tour de Pielisen Karjala 
pyöräillen, s. 23

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

vk 23 Retki Ilomantsiin 
s. 23

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

ke 7.6. Jäsenilta Pilpassa Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 17.6. Nuku yö ulkona Pilpassa Martti Rissanen, 050 595 9021 
martti.iivari52(at)gmail.com

pe 23.6. Lipunnosto ja  
Juhannusaaton saunat

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038
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HEINÄKUU, ELOKUU JA SYYSKUU 2017
AIKA TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
la 1.7. - 
su 2.7.

Järvimelontaretki  
Koli/Pielinen, s. 17

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

ma 3.7. - 
la 8.7.

Iijokisoutu meloen tai  
soutaen

Paavo Jaakkola, 0400 892 443 
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi

ti 11.7. Pyöräily Tammenrannan 
kesäteatteriin, s. 27

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

to 13.7. Melojien pelastautumis- 
harjoitusilta Pilpassa

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

to 20.7. - 
su 23.7.

Water Route melonta 
Iisvesi-Tervo

Heikki Väisänen, 050 060 0778 
heikki.vaisanen(at)uef.fi

la 22.7. - 
su 23.7.

Kalajoki Rahjan melonta Markku Hynninen, 0400 275 278 
markku(at)hynninen.fi

pe 28.7. Pilpan heinätalkoot  
yhteistyössä Kuopion  
kaupungin kanssa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ke 2.8. Jäsenilta Pilpassa Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

pe 4.8. - 
su 6.8.

Kuopion kiertoa Joensuun 
latulaisten kanssa meloen

Paavo Jaakkola, 0400 892 443 
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi

ke 9.8. Niittytalkoot Pilpassa Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

pe 11.8. - 
su 13.8.

Melontaa ja patikointia 
Ilomantsissa, s. 17

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

vk 33 - 34 Vaellus Hetta-Pöyrisjärvi 
s. 23

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

la 19.8. Pyöräily Kuopio-Maaninka- 
Siilinjärvi-Kuopio, s. 27

Sanna Mattila, 050 324 9591  
mattilasanna9(at)gmail.com

ti 22.8., 
29.8., 5.9. 
ja 12.9.

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

pe 25.8. - 
ma 28.8.

Retki Hossaan, Savo- 
Karjalan latualue järjestää

Ulla Kääriäinen, 0400 816 653 
ulla.kaariainen(at)live.fi
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AIKA TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

la 26.8. Juhli luontoa

pe 25.8. - 
su 27.8.

Water Route melonta 
Etelä-Konnevesi

Heikki Väisänen, 050 060 0778 
heikki.vaisanen(at)uef.fi

la 2.9. Kuutamomelonta Merja Örmälä, 044 290 2600 
merja.ormala(at)gmail.com

la 2.9. - 
la 9.9.

Ruskaretki Kiilopäälle Laila Mujunen, 040 745 7881 
laila.mujunen(at)dnainternet.net

syyskuu Juuresten kuivauskurssi Risto Tomminen, 0400 571 172

su 10.9. Perheiden ulkoilupäivä 
Pilpassa

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

pe 29.9. Melontakauden päätös-
palaveri

Paavo Jaakkola, 0400 892 443 
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi

la 30.9. - 
su 1.10.

Karpaloretki Tiilikan  
kansallispuistoon

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

vk 39 Puijon Latulainen 3/2017 
ilmestyy

Irma Ikonen, 0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

LOKAKUU, MARRASKUU JA JOULUKUU 2017
la 14.10. ja 
la 28.10.

Pilpan syystalkoot Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

Retkeilyn teemailta  
Pilpassa

ke 1.11. -  
su 31.12.

Melonnan uimahalli- 
harjoitukset lauantaisin

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

pe 10.11. Talkoolaisten teatteri Riitta Karhunen, 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com

la 18.11. - 
su 19.11.

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

la 2.12. - 
la 9.12.

Ensilumen hiihtoviikko 
Kiilopäällä

ke 6.12. Lipunnosto  
100-vuotiaalle Suomelle

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

 
Tapahtumatietoja tarkennetaan www-sivuille: www.puijonlatu.fi/ 
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                                                                    Ma 1.5. - pe 22.9.2017 Kilometrikisa 
                Ilmoittaudu osoitteessa: www.kilometrikisa.fi,  
           osallistumiskoodi on kihhaus. 
           Tänä vuonna voit merkitä kisassa ajetut   
           kilometrit tai ajetut minuutit. 

La 6.5. Pyöräkulkue: Lähde mukaan Kuopion hyötypyöräilijöiden järjestämään pyörä-
kulkueeseen, joka starttaa torilta klo 13. Torilla mm. Kickbike - esittely. Katso tarkem-
min kotisivuilta ja facebookista.

La 20.5. Villiinny keväästä - päivänä Pilpassa tapahtumia koko perheelle.  
Polkupyörän huoltoon opastusta klo 15-17. Lapsille temppurata ja pihapelejä. Pyöräi-
ly torilta Pilppaan, yhteislähtö Siskotytön vierestä klo 14. Laavulla tarjoillaan mehua, 
kahvia ja pullaa, voit paistaa myös lettuja. Sauna lämmin myös vierailijoille, pyyhe ja 
uimapuku mukaan. Katso koko ohjelma s. 5.

Ti 23.5. ja ke 24.5. Maastopyöräily tutuksi - tapahtuma Siilinjärvellä, Laturastilla. 
Keskiviikkona mahdollisuus kokeilla pyöriä klo 13 alkaen. Seuraa Siilin Ladun ilmoitte-
lua. Ilmoittaudu 30.4. mennessä: Jorma Häkkinen, 044 210 3317 (viesti) tai  
siilinlatu(at)gmail.com.

To 25.5. - la 27.5. Pyöräily Juankoskelle Lailan kesäpaikkaan: Kaavintie 432, Juankos-
ki. Mahdollisuus yöpymiseen sisätiloissa. Mukaan säänmukaiset vaatteet, retkievästä 
ja juomaa sekä yöpymis- ja saunomisvarusteet. Huollettu pyörä ja varakumi. Lähtö 
klo 9 Citymarket Päivärannan parkkipaikalta. Ruokailu omakustannushintaan Lailan 
keittiössä. Mahdollisuus olla mukana yksi tai kaksi yötä. Lauantaina Juankosken Kun-
toilijoiden 45-vuotisjuhla klo 14 - 16.30 Ruukin Kievarissa.  
Tiedustelut: Laila Mujunen, 0407457881, laila.mujunen(at)dnainternet.net 
Ilmoittadu viimeistään 24.5.: Riitta Karhunen, 040 758 6844, rkarhunen(at)gmail.com

Ma 5.6. - la 10.6. Tour de Pielisen kierto yhteistyössä Joensuun Ladun kanssa.  
Ilmoittautuminen viimeistään 30.4. Katso erillinen ilmoitus s. 23.

Ti 11.7. Tammenrannan kesäteatteri Rusetteja vanhasta muistista klo 19. Lähtö Pui-
jonlaakson Nesteeltä klo 17.30. Mukaan myös Pitkälahdesta, Hulkontien alikäytävän 
kohdalta klo 18. Liput 17 €, käteinen. Ei ilmoittautumista, olemme aina mahtuneet 
katsomoon. Tiedustelut: Riitta Karhunen, 040 758 6844, rkarhunen(at)gmail.com

La 19.8. Pyöräretki Kuopio-Maaninka-Silinjärvi-Kuopio yhdessä Siilin latulaisten 
kanssa. Kokoontuminen klo 9: Citymarket Päiväranta. Sanna ja Siilinjärveltä tulevat 
liittyvät mukaan Räimäntien risteyksessä klo 9.45. Säänmukaiset varusteet, pyörään 
varakumi tai paikkaustarvikkeet, retkievästä ja juomaa. Matkaa kertyy noin 100 km.  
lmoittaudu 18.8. mennessä: Sanna Mattila, 050 324 9591, mattilasanna9(at)gmail.
com

  Pyöräilyä kesällä 2017

Kuva: Kuopion kaupunki
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100-vuotiaan Suomen kunniaksi Suomen 
Latu ja lukuisat paikalliset latuyhdistyk-
set ovat mukana järjestämässä Suomen 
Luonnon päiviä ympäri valtakuntaa. En-
simmäinen näistä neljästä päivästä jär-
jestettiin 4.2. teemalla Sukella talveen. 
Puijon Latu oli yksi sadoista tapahtuman 
järjestäjistä. Pilpassa tuona päivänä ul-
koili noin 300 ihmistä vauvasta vaariin.

Päivä valkeni ulkoilulle suosiollisen sään 
vallitessa. Ulkoilukahvion myyjät olivat 
jo aamutuimaan loihtineet mm. uuni-
tuoreita pullia myyntipöytään, kun ul-
kotoimintojen vetäjät vasta virittelivät 
tarvikkeitaan. Jäälle valmistui jättiritso-
jen ampumarata sekä hiihtoleikkeihin 
tampattiin oma alueensa. Maailman 
suurinta hiihtokoulua varten ohjaajat 
pystyttivät hiihtotekniikkatauluja ja pii-
lottelivat muumi-hahmoja ladun varteen. 
Lumikengät kannettiin varastosta ulkora-
kennuksen kuistille ja laavulle sytytettiin 
tulet. Pulkkamäen testilasku paljasti kelin 
olevan erittäin vauhdikkaan. Kaikki oli val-
mista osallistujia varten.

Sukella talveen Pilpassa                                         ja Pisalla 4.2.2017

Hiihtäjät sivakoivat paikalle latua pitkin, 
perheet saapuivat tietä käyden. Tasainen 
virta ulkoilusta nauttivia ihmisiä saapui 
Pilppaan päivän aikana. Pitkät ja pätkät-
kin sukset suihkivat, pulkat viilettivät mä-
keä alas, ritsoilla ammuttiin hurjia kaaria 
ja lumikengillä jopa hypittiin kiveltä alas. 
Päällimmäisenä ilmeenä kaikilla oli hymy! 
Oli mukava järjestää toimintaa ja nähdä 
ihmisten tulevan ulkoilemaan ja viihty-
mään.

Pilpan laavulla jonotettiin makkaraa. Kuva: Paavo Jaakkola

Vauhdissa Paavo ja Aada.
Kuva: Saara Kastarinen

Kirsi Tuppurainen
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Talveen sukellettiin 4.2. myös Pisan mai-
semissa. Vastuun tapahtumasta kantoi-
vat  Metsähallitus, Kuopion  Luonnon-
ystäväin Yhdistys,  Luonnonsuojelupiiri, 
Nuorisokeskus  Metsäkartano, Lastukos-
ken  kyläyhdistys ja Puijon Latu. Puijonla-
tulaiset osallistuivat pääasiassa turvapai-
kanhakijoiden  hiihdon opetukseen.

Metsähallitus koordinoi Pisan tapah-
tumaa ja paikalla oli pääjohtaja Pentti 
Hyttinen, joka myös avasi tilaisuuden. 
Päivän tarkoituksena oli tarjota kaikille 
ulkoilijoille liikunnallinen talvipäivä ja an-
taa turvapaikanhakijoille käsitys  talven  
virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista. 
Yhtä  tärkeänä voi pitää vuorovaikutus-
ta  kantaväestön kanssa. Yhdessä tehden 
tilaisuudesta  muodostui  monikulttuuri-
nen ja iloinen talvitapahtuma. Ulkoiluun 
oli tarjolla  mm. hiihtoa,  pyöräilyä,  lumi-
kenkäilyä, napakelkka-ajelua,  street cur-
lingia, pilkkimistä  ja liukumäki. Lastukos-
ken kyläyhdistyksellä on mainiot puitteet. 
Metsästysseuran majassa ja rannan isos-
sa kodassa oli mukavasti tilaa ja tarjolla 
mm. keittoa, kahvia ja piirakoita. Hyvin 

maistuivat myös turvapaikanhakijoiden 
tarjoamat makuelämykset eri maista.    

Samalla kun alueella kävi vilkas hyörinä, 
joukko lumikenkäilijöitä teki maisema-
retken Pisan laelle. Kaukaiset vieraamme 
olivat innokkaita kokeilemaan. Läskipyö-
rä kiersi taajaan jäällä. Poikien hiihtämi-
nen taas meni välillä kilpailuksi, vaikka 
tasapainossa oli hieman kehitysvaraa. 
Pienimmät laskivat liukumäkeä ja napa-
kelkka veti puoleensa kaikenikäisiä. Myös 
pilkkiminen kiinnosti.  Rauhallinen odo-
tus ja jännitys saaliista kiehtonee yhtä 
paljon  kaikkialla.

Tilaisuuteen osallistui yli 200 ulkoilijaa, 
joista turvapaikanhakijoita oli linja-autol-
linen. 100-vuotiaassa Suomessa on asuk-
kaita, joille tilaisuus osallisuuteen antaa 
toivoa paremmasta. Toivottavasti tämä 
oli yksi niistä.

                                                Martti Rissanen

Pisa houkutti ulkoilemaan. Kuva: Martti Rissanen
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Puijon Latu   

HALLITUS 2017

Vesa Karhunen 
 puheenjohtaja, Pilpan isäntä 

040 027 5562 
  vek.karhunen(at)gmail.com

Kirsi Tuppurainen  
sihteeri, 040 707 8367 

 ks.tuppurainen(at)gmail.com 
 

Heikki Väisänen 
varapuheenjohtaja, varajäsen 

050 060 0778 
heikki.vaisanen(at)uef.fi 

 
Veikko Saikkonen 

turvallisuusvastaava, 050 548 4613 
veikko_saikkonen(at)msn.com 

 
Ensio Holopainen  

varajäsen, 040 019 1053 
ensio.holopainen(at)gmail.com  

 
Markku Hynninen  

040 027 5278 
markku(at)hynninen.fi  

 
Tarja Lyyra 

050 420 0574 
lyyratarja(at)gmail.com 

 
Laila Mujunen  
040 745 7881 

    laila.mujunen(at)dnainternet.net 
  

Paula Määttänen  
050 917 5440  

paula.maattanen(at)dnainternet.net 
 

Niina Toivanen 
050 549 1503  

niina24(at)hotmail.fi 
 

Merja Örmälä   
044 290 2600 

merja.ormala(at)gmail.com 

 
TOIMIKUNNAT 2017

Kävely- ja pyöräilytoimikunta 
Koollekutsuja: Riitta Karhunen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Sanna Mattila, Heikki 
Määttänen, Paula Määttänen, Jorma 

Rissanen

Retkeily- ja hiihtotoimikunta 
Koollekutsuja: Paula Määttänen 

Muut jäsenet:  
Ensio Holopainen, Risto Häyrinen,  

Lauri Lehtinen, Laila Mujunen,  
Veikko Saikkonen, Kirsi Tuppurainen

Majatoimikunta 
Koollekutsuja: Vesa Karhunen 

Muut jäsenet:  
Mikael Halme, Ensio Holopainen,  
Helena Kajanus, Riitta Karhunen  

(Pilpan emäntä), Kalevi Markkanen,  
Viljo Rautiainen, Martti Rissanen, Han-

nu Räsänen, Pauli Tuovinen 

Melontatoimikunta 
Koollekutsuja: Paavo Jaakkola 

Muut jäsenet:  
Oiva Huuskonen, Markku Hynninen, 

Tarja Lyyra, Pauli Tuovinen,  
Heikki Väisänen

Perheliikuntatoimikunta 
Koollekutsuja: Kirsi Tuppurainen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Paula Määttänen,  

Vappu Palmu, Eija Rouhiainen

Tiedotustoimikunta 
Koollekutsuja: Minna Halme, tiedottaja 

Muut jäsenet:  
Päivi Heikkinen, Ensio Holopainen,  

Irma Ikonen, Paavo Jaakkola,  
Riitta Karhunen, Vesa Karhunen,  
Martti Rissanen, Timo Sylvänne
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Seuraava Puijon Latulainen ilmestyy  
viikolla 39/2017 

Toimita materiaalit 21.8.2017 mennessä  Irma Ikoselle: 
puh. 0400 573 472, irmaikonen(at)hotmail.com

Jos haluat lehden vain sähköisenä, ilmoitatko toiveesi ja  
sähköpostiosoitteesi Ensio Holopaiselle,  

puh. 040 019 1053 tai ensio.holopainen(at)gmail.com  

VUOKRATTAVAT  
RETKITAVARAT

Yhteyshenkilö Puh. Vrk 
(€)

Viikko 
(€)

Vaellusteltta, 3 hlöä Veikko Saikkonen 050 548 4613 3 15
Vaellusteltat, 2 hlöä, 2 kpl Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Rinkka, lapsirinkka, 2 kpl Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Ahkiot, lapsiahkio, 6 kpl Risto Häyrinen 040 067 8833 4 20
Retki-/Eräsukset, 4 paria Risto Häyrinen 040 067 8833 2 10
Trangia Risto Häyrinen 040 067 8833 1 5
Lumikenkiä Vesa Karhunen 040 027 5562 1,50 7
Kasviskuivuri Vesa Karhunen 040 027 5562 1 5
Kuomuperäkärry Vesa Karhunen 040 027 5562 10 40
Kävelysauvat Vesa Karhunen 040 027 5562 1 4
Potkukelkat, 3 kpl Vesa Karhunen 040 0275562 5 e/kerta
Kanootit Heikki Väisänen 050 060 0778 www-sivut
Vuokrat maksetaan Puijon Latu ry:n tilille IBAN FI24 3636 3010 4504 76, BIC 
SBANFIHH. Viestikenttään: vuokraaja, väline ja aika. Vuokraan lisätään toimi-
tusmaksu 5 €, mikäli nouto ja palautus eivät tapahdu Pilpan aukioloaikoina.

Nuku yö ulkona 17.6. Pilpassa
Omin majoittein voi Pilpan pihapiirissä majoittua alkaen klo 17. Laavut ovat 
vapaassa käytössä yöpymiseen. Illalla saunomismahdollsuus. Omat eväät, 
aamupuuro tarjotaan. Jos joku tarvitsee majoitetta lainaksi, tiedustelut: 
Martti Rissanen, 050 595 9021, martti.iivari52(at)gmail.com tai  
Veikko Saikkonen, 050 548 4613, veikko_saikkonen(at)msn.com.  
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Tilaa voimauttavia, virkistäviä ja rentouttavia kuvaesityksiä itsellesi tai  
tapahtumiisi. Esitysten kesto 10-30 minuuttia/esitys. Tutustu valikoimaan 
kotisivuillani.


