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Ravintola Käskynkän täyden palvelun Catering toimittaa 
teille tarpeenne mukaan ruoat erilaisiin tilaisuuksiin.

Ota yhteyttä veli.markkanen@kaskynkka.net tai  
p. 044 564 1413, niin räätälöidään juuri teidän tarpeisiinne  
sopiva paketti. 

Ravintolassa lounasta ja ala cartea tarjolla. 

Meiltä löytyy myös juhlatila sekä astiasto isommallekin  
porukalle. 

Ravintola Käskynkkä, Soikkokuja 12 Kuopio

Tervetuloa viihtymään!

       Maanrakennustyöt      Lumen auraukset 

  Kiinteistöjen kunnossapito koneellisesti 

                     Metallityöt      Hiekoitukset 
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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 29 € 
• nuorisojäsen (alle 20 v) ja 
   opiskelija (alle 29 v) 15 € 
• perhejäsenyys 38 € 
• rinnakkaisjäsen 17 €

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

Puijon Latulainen on luettavissa sähköi-
sesti: https://puijonlatu.fi/yhdistys/ja-
senlehdet/

Etukansi: Puheenjohtaja Karhusen aktii-
vinen perhekunta ulkoilee - osallistuu  ja 
vaikuttaa kolmessa polvessa. 
                                      Kuva: Jorma Ikonen

SISÄLLYS 1/2021



             5

LAAVUT
Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyttää niitä.  
Jomman kumman laavun voi varata etukäteen pelkästään omaan käyttöönsä. 
Varausmaksu on 15 €. Puita on saatavana aitasta. Vieraiden tulee poistua Pilpan 
laavuilta viimeistään klo 22 ja uudet vieraat voivat tulla aikaisintaan klo 7.  
Varaukset: puh. 040 537 8038. 

       
Vuokraamme majaa jäsenille perhetilaisuuksiin ja myös ulkopuolisille päiväkäyt-
töön lähinnä liikunta- ja koulutustilaisuuksiin silloin, kun se on vapaa omalta toi-
minnaltamme. 
Katso Pilpan kalenterista vapaita aikoja:  
https://puijonlatu.fi/yhdistys/pilpan-maja/pilpan-kalenteri/ 
Majan vuokra: 170 – 350 € päiväaikaan (Jäsenille perhekäyttöön alennettuun  
hintaan. Kuopion kaupungin tilaisuuksiin erillissopimuksen mukaan.)
Majaa koskevat tiedustelut ja vuokraukset puh. 040 537 8038.

Timo Tuppurainen

JÄSENSAUNAT
keskiviikkoisin ja lauantaisin     lauantaisin 4.9. - 25.9.
1.5. - 28.8.  
NAISET:  klo 17.30 - 19.30             NAISET:  klo 16.30 - 18.30 
MIEHET: klo 19.30 - 21.00            MIEHET: klo 18.30 - 20.00 
MELOJAT: keskiviikkomelonnan jälkeen yhteissauna klo 21 -

MAJAN JA SAUNAN VUOKRAUS
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Juhlavia numeroita

Isäntärenki Vesa

Toivotan jäsenillemme hyvää ja liikunnallista vuotta 2021. 

 Tänään 10.2.2021 Puijon Latu täyttää 80-vuotta. Tämä lehti ja kirja retkitarinoista 
 ”Missä uuvana kukkii” juhlistavat sankarimme vuosipäivää. Ikä ei tule itsekseen. Sen 
takana on sukupolvien palo luontoliikuntaan, tahtoa, tekoja ja uskoa huomiseen. Niille 
on käyttöä tänäänkin. 

Millaisia ikäryhmiä liikutamme tänään, sitä valaisee jäsensihteerimme Kirsi Tuppurai-
sen laatima selvitys, joka on tehty 24.11.2020. Jäsenistä 297 ei ole ilmoittanut ikään-
sä.

Mitä voimme päätellä:

Alle 18v on 402 eli 17%, työikäisiä 19-64v 1472 eli 64%, eläkeläisiä 440 eli 19%. Naisia 
on 278 enemmän. Vuoden 2019 lopussa jäseniä oli 2334 ja nyt 22.12.2020 meitä on 
jo 2625. Vuoden lisäys on yli 12%. Juhlavia numeroita! Kasvu ja ikärakenne lupaavat 
hyvää myös tuleville vuosille. Kiitos jäsenyydestäsi, siitä kaikki lähtee.

Juhlavuodeksi myös Pilpan tietä on siloiteltu somemmaksi. Tiekunnan tiehen kaupunki 
lisäsi seitsemän uutta rumpuputkea, joita on nyt kaikkiaan 19. Syksyllä kunnostettiin 
alikäytävien välisen tien ojat ja rumpuputket ja toukokuussa poistettiin Kolmisopen 
lammen päässä kuohuva savipesäke. Lisäksi kaupunki laajensi puomin kohdalla olevaa 
parkkipaikkaa, mikä sujuvoittaa pysäköintiä oleellisesti.

Puijonlatulaisuus on kestänyt aikaa, koska sen haasteisiin on vastattu luovasti ja jä-
senistöä kuunnellen. Yhdistyksemme perustajat ryhtyivät toimeen välirauhan aikaan 
jatkosodan jo uhatessa. Siinä on asennetta. Kannustakoon se meitä näinä koronan ai-
koina. Onnitellaan itseämme yhteisestä menestystarinastamme ja kotoillaan juhlamie-
lellä luonnollisesti luonnossa.
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perinteiseen tapaan tulevan vuoden oh-
jelmassamme. Ulkona kuin lumiukko jär-
jestetään helmikuussa ystävänpäivänä, 
Unelmien liikuntapäivä toukokuussa ja 
Nuku yö ulkona elokuussa Suomen Luon-
non päivänä.

Jäsenmaksun korotuksista päätettiin 
seuraavasti: Henkilöjäsen 2829 €, per-
hejäsenyys 36 38 €, rinnakkaisjäsenyys 
1617 €, nuoriso- ja opiskelijajäsen 
1415 €. Korotukset perustuvat Suo-
men Ladun tekemiin jäsenmaksukorotuk-
siin. Suomen Latu korottaa jäsenmaksuja  
0,50 € henkilö-, rinnakkais-, nuoriso- ja 
opiskelijajäsenien osalta sekä 1 € perhe-
jäsenmaksun osalta. 

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilal-
le valittiin Kirsi Tuppurainen (nykyinen), 
Markku Hynninen (nykyinen), Liisa Ruus-
kanen (nykyinen) ja Vappu Palmu (uusi). 
Nykyisistä hallituksen jäsenistä jatkavat 
Outi Nikunen, Vesa Jussila, Irma Ikonen 
ja Jari Ojala.  
Varajäseniksi valittiin Janne Savolainen 
(uusi) ja Viljo Rautiainen (nykyinen). 
 
Puheenjohtajana jatkaa Vesa Karhunen. 
 
Toiminnantarkastajiksi valittiin jatka-
maan nykyiset Pentti Hillukkala ja Risto 
Häyrinen. 

Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Niina 
Tiusanen (nykyinen) ja Anssi Kyllönen 
(uusi).

Mikä mahtavinta, Puijon Latu jatkaa 
vahvaa kasvuaan Suomen Ladun 7. suu-
rimpana jäsenyhdistyksenä jo yli 2600 
jäsen voimin. Yli 300 jäsenmäärän kasvu 
kuluneena vuonna kertoo vahvasti toi-
mintamme houkuttelevuudesta, ulkoi-

 18.11.2020 kokoonnuttiin Puijon Ladun 
sääntömääräiseen syyskokoukseen Ra-
vintola Savoniassa. Koronan aiheuttamis-
ta poikkeusoloista huolimatta kokoukseen 
osallistui 32 jäsentä, joista 4 osallistui ko-
koukseen etäyhteydellä. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Laura Lehkonen ja 
sihteerinä Kirsi Tuppurainen. 

Puijon Latu ry jatkaa toimintaansa tut-
tuun tapaan Suomen Ladun strategisten 
tavoitteiden mukaan: Ulkoile – Osallistu – 
Vaikuta. Löydä oma tapasi ulkoilla. Vuon-
na 2021, tarkalleen 10. päivä helmikuuta 
Puijon Latu ry saavuttaa 80 vuoden merk-
kipaalun. Vallitsevista poikkeusoloista 
johtuen sekä sen aiheuttamasta epävar-
muudesta keväälle 2021 tämän suuren 
juhlan viettämistä on sovittu siirrettäväksi 
vuodelle 2022. Toiveena on, että juhlaa 
voidaan tällöin viettää jo normaalioloissa, 
kokoontuen tämän hienon asian äärelle 
ilman rajoituksia.

 Kokouksen päätökset

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2021 hyväksyttiin. Toiminta-
suunnitelma ja tämän hetkinen tiedossa 
oleva tapahtumakalenteri ovat luettavis-
sa kotisivuilla (YHDISTYS/Materiaalirep-
pu). Toimikunnat jatkavat toimintaansa 
perinteiseen tapaan liikuttaen jäseniä 
eri ulkoilumuotojen parissa. Toiminnan 
järjestämisessä huomioidaan vallitsevat 
poikkeusolot. Melontatoimikunnassa 
puhaltavat uudet tuulet, kun uutena ve-
täjänä aloittaa Janne Martikainen, joka 
on toiminut useampia vuosia melonnan 
kalustovastaavana.  Yhteistyö jatkuu vah-
vana Suomen Ladun kanssa niin koulutus- 
kuin retkitoiminnassa. Valtakunnalliset 
Suomen Ladun kampanjat järjestetään 

Puijon Latu ry:n syyskokous 2020
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Hallituksen uudet 
jäsenet
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lun suosion kasvusta sekä etenkin siitä, 
että toimintamme on erittäin aktiivista 
ja asenne kohdallaan. Toimintaamme ei 
olisi ilman tehokasta isäntää ja emäntää, 
aktiivisia toimikuntia ja määrätietoista 
hallitusta. Suurimmat kiitokset siis heille 
tekemästään hienosta työstä!

Eturivi vasemmalta  
Vappu Palmu ja Vesa Jussila 
Toinen rivi vasemmalta  
Janne Savolainen, Jari Ojala ja Irma Iko-
nen 
Kolmas rivi vasemmalta  
Outi Nikunen ja Kirsi Tuppurainen 
Neljäs rivi vasemmalta  
Liisa Ruuskanen ja Markku Hynninen 
Kuvasta puuttuu Viljo Rautiainen.

Timo TuppurainenUusi hallitus

Outi Nikunen 

Hybridikokous                  Irma Ikonen

Vappu Palmu, varsinainen jäsen

Pitkähkön Puijon Latuun tutustumisajan 
jälkeen uskaltauduin mukaan hallituk-
seen ja aktiivisempaan järjestötoimin-
taan. Puijon Latuun liityin reilu kymme-
nen vuotta sitten ja aloitin urani tyttärien 
kanssa Metsämörri- ja Metsämyttys-toi-
minnasta. Kouluttauduin pian ohjaajaksi 
ja olin mukana muutamien vuosien ajan 
perheliikuntatoimikunnassa ja ohjaamas-
sa Metsämörrejä ja Muumihiihtokoululai-
sia. Tyttöjen kasvaessa jäi perheliikunnan 
tapahtumiin osallistuminen vähemmälle 
ja siirryin aktiivisesti melonnan pariin. 
Viimeiset pari vuotta olen toiminut oh-
jaajana kesän melonnoissa. Hallitukseen 
tulon myötä teen myös paluun perhelii-
kuntatoimikuntaan.
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Esittelykuvat: Timo Tuppurainen

Janne Savolainen, varajäsen

Puijon Ladun toiminnassa on tullut oltua 
mukana perheen kanssa jo monta vuotta. 
Vuosi sitten lähdin mukaan tiedotustoi-
mikuntaan tukemaan teknistä osaamista, 
kun sitä on ehtinyt kertyä työ- ja harras-
tetoiminnan kautta roppakaupalla. Ta-
voitteena on tuoda yhdistykselle moder-
nit työkalut sekä sisäiseen että ulkoiseen 
viestintään. Järjestötoiminta on ollut mi-
nulle aina lähellä sydäntä ja Puijon Latu 
ei ole ainut yhdistys, jonka aktiivisessa 
toiminnassa olen mukana.

Luonto on minulle erityisesti paikka liik-
kua ja urheilla. Koronavuosi ei tuonut 
suuria muutoksia omiin liikuntaharras-
tuksiini, koska harrasteeni tapahtuvat 
luonnossa tai vähintäänkin ulkoilmassa. 
Viime vuosina suurinta iloa olen saanut 
kesäisin melonnasta ja suunnistuksesta ja 
talvella matkaluistelusta, hiihdosta ja las-
kettelusta. Lisäksi retkeilemme koko per-
heen kanssa ja viime aikoina olen keräillyt 
retkillä ahkerasti kansallispuistoja. 

Puijon Latu tarjoaa kivan yhteisön nauttia 
luontoliikunnasta eri lajeissa ja opetella 
uusia taitoja!

Luonnossa liikun pääasiassa maastopyö-
rällä paikallisissa metsissä ja varsinkin 
kesäisin pitkin Suomea eri pyöräilytapah-
tumissa ja kisoissa.

Välillä on mukava lähteä perheen kanssa 
Pilppaan ulkoilemaan kaupungin valoista 
ja näyttöjen äärestä.

PUIJON LATU RY:N 
 KEVÄTKOKOUS

  keskiviikkona 14.4.2021  
  alkaen klo 18.00  

  Ravintola Savonian Auditorio  
  Sammakkolammentie 2, Kuopio 

  Kokouksessa käsitellään  
  sääntömääräiset asiat,  

  mm. vuoden 2020 toimintakertomus  
ja tilinpäätös sekä vastuuvapaudet. 

  Kahvitarjoilu.  
  Tervetuloa joukolla päättämään! 

  Hallitus
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lukuinen eikä toimintaedellytyksiä näin 
ollen ollut. Yhdistyksen varat, jotka tie-
dossa olevien vielä maksettavien kulujen 
jälkeen olivat 6,252 markkaa, päätettiin 
tallettaa PYP:hen siksi kunnes yhdistys 
jälleen aloittaa toimintansa tahi peruste-
taan samoja tarkoitusperiä ajava yhdistys 
paikkakunnalle.

Puijon Latu päätettiin perustaa uudelleen 
– tai herättää uinuva yhdisty henkiin, ku-
ten asiasta kokouspöytäkirjaan on myös 
kirjoitettu – 15.12.1957 Kaupunginho-
tellin kokoushuoneessa pidetyssä ko-
kouksessa, missä toimistosihteeri Frans 
Saastamoinen oli läsnä Suomen Ladun 
edustajana. Kokouksessa Saastamoinen 
oli maininnut, että ”1941 Puijon Ladulla 
oli kaiketi ensimmäinen kosketus keskus-
liittoon mutta sen jälkeen ei toiminnasta 
ollut paljoakaan tietoa”. Herää kysymys, 
eikö 1941 perustettu yhdistys ollut pitä-
nyt mitään yhteyttä emoyhdistykseensä, 
kun siellä ei tunnuttu tietävän mitään Pui-
jon Ladun vaiheista kuten eroamisesta v. 
1951?  

Puijon Latu oli kuitenkin saatu peruste-
tuksi uudelleen joulukuussa 1957 ja toi-
mihenkilötkin valittu, mutta seuraavien 
vuosien ajalta toiminnasta on säilynyt 
tietoja varsin vähän ja toiminta on ollut 
hiljaista. Niinpä vuonna 1961 Kuopioon 
ruvettiin puuhaamaan Suomen Ladun 
alaista retkeilykerhoa ja sen tiimoilta 
marraskuussa 1961 pidettiin valmistavan 
toimikunnan kokous, jossa oli läsnä kym-
menkunta asianharrastajaa ja Suomen La-
dun edustaja. Kokouksessa todettiin, että 
Kuopiossa toimiva Puijon Latu on lakan-
nut toimimasta ja tilalle perustettaisiin 
Kuopion Retkeilijät -niminen kerho, joka 
liittyy Suomen Latuun. Nytkään kokouk-

Puijon Ladun vuosien 1941-2005 tiedot 
perustuvat pääosin Puijon Latulaisen 
numeroissa 1/2003 – 1/2006 olleeseen 
kirjoitussarjaani Puijon Ladun tapahtu-
mista vv.1941-2005. Kirjoitussarjan tie-
dot perustuivat puolestaan enimmiltään 
Puijon Ladun arkistoihin, mutta valitet-
tavasti korvaamattoman arvokkaat arkis-
tot tuhoutuivat Pilpan päärakennuksen 
tuhopolton yhteydessä. Arkistoista olisi 
mahdollisesti löytynyt uusia ja tarkem-
pia tietoja tapahtumista. Puijon Ladun 
arkiston lisäksi tietoja on saatu haastat-
telemalla muutamia henkilöiltä joko hen-
kilökohtaisesti tai sähköpostilla. Muita ar-
kistoja tietolähteinä ei ole käytetty.

Puijon Latu on perustettu kaksi 
kertaa

Puijon Latu perustava kokous pidettiin 
10.2.1941. Kokouksessa oli läsnä kak-
si Suomen Ladun toimihenkilöä, joista 
toinen oli Frans Saastamoinen. Edellä 
mainittuna päivänä päätettiin perustaa 
Puijon Latu -niminen yhdistys, joka liittyy 
Suomen Ladun jäsenyhdistykseksi. Sa-
malla Puijon Ladusta tuli Helsingin Ladun 
jälkeen Suomen Ladun toiseksi vanhin jä-
senyhdistys. Seuraavana päivänä Suomen 
Ladun ’ristiretkeläiset’ jatkoivat matkaan-
sa Jyväskylään, mihin perustettiin Jyväs-
kylän Latu -niminen latuyhdistys.

Ensimmäisenä vuotena toiminta oli koh-
talaisen vilkasta ja jäseniäkin vuoden 
lopulla viitisen kymmentä. Pikkuhiljaa 
toiminta kuitenkin laantui ja 24.2.1948 
pidettiin henkiinherättämiskokous. Toi-
minta vilkastuikin, mutta hiljeni uudel-
leen ja 21.11.1951 pidetyssä vuosikoko-
uksessa yhdistys päätettiin lakkauttaa, 
koska toimiva jäsenistö oli erittäin harva-

Puijon Latu 1941 - 2005
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sessa läsnä ollut Suomen Ladun edustaja 
ei tiennyt 15.12.1957 perustetun Puijon 
Ladun vaiheista! Olikohan 1957 peruste-
tun yhdistyksen toimihenkilöiltä jäänyt 
kuitenkin toteuttamatta silloisen perusta-
vassa kokouksessa päätetyt toimenpiteet 
tai ainakin asian ilmoittaminen Suomen 
Latuun?

Vuonna 1961 Kuopiossa oli asiakirjojen 
perusteella kaksi Suomen Latuun kuulu-
nutta yhdistystä, Puijon Latu ja Kuopion 
Retkeilijät. Tarkempia tietoja niiden toi-
minnasta ajalta 1957 - 1961 ei ole.

Tarina jatkuu. Lokakuussa 1962 pidettiin 
SVUL:n toimistolla Suomen Ladun koolle 
kutsuma neuvottelutilaisuus, jossa Suo-
men Latua edustivat professori Pihkala 
ja toimistosihteeri F. Saastamoinen. Pui-
jon Latua edustivat majuri Tukkimäki ja 
ekonomi Jorma Turunen. Kuopion Ret-
keilijöistä paikalla olivat Arvi Utriainen, 
Asser Markkanen, Viljo Mikkonen, Aune 
Aapa, Aune Vainio, Maire Schulman, Ulla 
Kettunen ja Alma Lappeteläinen. Kokouk-
sessa käsiteltiin Puijon Ladun aikaisempia 
vaiheita, minkä lisäksi todettiin, että Pui-
jon Ladulla ei ole ponnistuksista huoli-
matta yhtään jäsentä.  Majuri Tukkimäki 
ehdotti, että ”Kuopion Retkeilijät liittyi-
sivät Puijon Latuun ja tästä joukosta va-
littaisin Puijon Ladulle johtokunta ja ellei 
tätä Puijon Latu nimeä haluttaisi käyttää, 
nimi voitaisiin myöhemmin muuttaa”. 
Vilkkaan keskustelun päätöksenä oli, että 
Kuopion Retkeilijät siirtyisivät Puijon La-
dun jäseniksi ja sille valittaisiin näin tul-
leista jäsenistä johtokunta. Tämä oli myös 
Suomen Ladun suosittelema tie. ”Asian 
järjestämiseksi majuri Tukkimäki lupautui 
kutsumaan Puijon Latu ry:n vuosikoko-
uksen koolle 28.10.62 klo 17:00 SVUL:n 

piiritoimistoon. Tähän mennessä Kuopion 
Retkeilijät liittyisi jäseniksi Puijon Latuun 
ja olisivat he näin sen täysivaltaisia jäse-
niä.” (lainaukset pöytäkirjasta). 

Lokakuussa pidetyn neuvottelutilaisuu-
den tuloksena Puijon Latu oli herätetty 
henkiin – jo kolmannen kerran. Tämän 
jälkeen Puijon Ladun toiminta vilkastui 
ja vuodesta 1962 lähtien vuosikokous on 
pidetty vuosittain. Vuoteen 1980 saak-
ka toimintakausi oli 1.10. – 30.9., mutta 
1980 ajanmukaistetuissa säännössä toi-
mintakaudeksi tuli kalenterivuosi.

Toimintaa

Jo ensimmäisestä toimintavuodesta läh-
tien hiihto on ollut yhdistyksen ehkäpä 
tärkein toimintamuoto, sillä jo tuolloin 
Puijolle viitoitettiin kaksi latureittiä, joi-
ta myös käytettiin ahkerasti. Pidettiin 
myös aikuisten hiihtokoulu ja järjestettiin 
kansanhiihtoja.  Vuoteen 1962 saakka 
hiihtoon liittyvien toimintojen lisäksi jär-
jestettiin lentopalloharjoituksia ja järjes-
tettiin retkiä, mutta muusta toiminnasta 
ei ole tietoa. Vuoden 1968 toimintakerto-
muksen mukaan tuolloin oli mm. kulinaa-
risen puolen hoidosta vastaava naistoimi-
kunta, latu- ja polkuretkitoimikunta sekä 
huvitoimikunta, jonka tehtäviin kuului 
mm. retkien ja rinnelasketteluharjoitus-
ten järjestäminen.

Vuoden 1962 henkiinherättämiskokouk-
sen jälkeen toiminta monipuolistui ja vil-
kastui. Hiihdon, polkuretkien, huvitusten 
ja lentopallon lisäksi käytiin leiripäivillä, 
osallistuttiin Suomen Ladun tilaisuuksiin 
ja järjestettiin erilaisia koulutustilaisuuk-
sia. Viikkopyöräilyt aloitettiin 1970-luvun 
loppupuolella. Keväiset Lapin hiihtoviikot 
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käynnistyivät Matti Kekkosen puheenjoh-
tajakaudella Totovaaraan. Suosittu me-
lonta käynnistyi 1990-luvun puolivälissä 
Ladun ostettua kaksi kajakkia. Sauvakäve-
ly tuli ohjelmaan heti, kun Suomen Latu 
alkoi sitä markkinoida. Metsämörri ja las-
ten hiihtokoulu ovat kuuluneet vuosittai-
seen toimintaan 1990-luvulta lähtien – ja 
paljon muutakin.

Puijon Laturetki

Ensimmäinen Puijon Ladun isännöimä 
laturetki järjestettiin perustamisvuonna 
1941. Vuodesta 1954 lähtien siitä on käy-
tetty nimeä Puijon Laturetki. Kaupungilla 
ja puolustusvoimilla on ollut tärkeä rooli 
mm. latujen tekemisessä.  Vuonna 1968 
saatiin hiihtää ensimmäistä kertaa moot-
torikelkalla tehdyllä höyläladulla. Alku-
vuosien reiteistä Puijon Ladun arkistois-
sa ei ole tietoja. Jossain vaiheessa reitti 
vakiintui alkaen Savilahdesta Pilppaan, 
Haminalahteen, Rytkylle ja Kurkimäkeen. 
Paluureitti vaihteli paljonkin kiertäen 
vuoteen 1982 5-tien ja radan itäpuolelta 
Vanulan kautta Savilahteen. Sen jälkeen 
palattiin Rajalan ja Haminalahden kautta. 
Kaupungin lisäksi tärkeitä yhteistyökump-
paneita olivat mm. Haminalahden ja Ryt-
kyn Nuorisoseurat ja Kurkimäen Kyläyh-
distys. Kaupunki vastasi latujen teosta ja 
muut hiihtäjien huollon järjestämisessä.

Varsinaisen laturetken lisäksi pyrittiin jär-
jestämään nk. pienoislaturetki noin viik-
koa aikaisemmin. Pienoislaturetkellä ei 
ollut järjestettyä huoltoa.

Osanottajamäärä vaihteli paljonkin. 
Enimmillään jopa parituhatta hiihtäjää 
kiersi jonkin lenkin. Vähimmillään osal-
listujia oli vajaa sata. 2000-luvun alku-

puolella osallistujamäärä vakiintui noin 
kolmeen-neljäänsataan. Vuonna 1982 oli 
myös kilpasarja, mutta toista kertaa sitä 
ei enää järjestetty.

Lumi-/jäätilanteen vuoksi laturetkeä ei 
voitu järjestää neljänä talvena ja muuta-
man kerran se järjestettiin typistetyssä 
muodossa.

Ensio Holopaisen muisteluja Puijon Latu-
retkestä voit lukea Puijon Latulaisen nu-
merosta 1/2006.

Polkuretket

Polkuretket järjestettiin yhteisyössä kau-
pungin (kunto)liikuntatoimiston kanssa. 
Retket vetivät väkeä kuin hunaja muura-
haisia osallistujamäärän ollessa jopa puo-
litoistatuhatta. Määrä vaihteli kuitenkin 
paljon, sillä muutaman kerran liikkeelle 
saatiin alle kymmenen henkeä.  Viimei-
sellä polkuretkellä 1997 oli vain 24 osal-
listujaa.

Pilppa

Puijon Latu oli haikaillut kauan omasta 
majasta, ja 1973 kaupungin kanssa sol-
mitulla sopimuksella yhdistys sai Pilpan 
autiotalon käyttöönsä. Joulukuusta 1973 
alkaen Pilpan rakennuksia aletiin kunnos-
taa. Savusaunasta aloitettiin asentamalla 
sinne jatkuvalämmitteinen kiuas. Päära-
kennuksessa seinistä ja katosta poistettiin 
pahvit, korjattiin uuni, maalattiin ulkosei-
nät, tehtiin rappuset ja siivottiin ullakkoa 
myöten.

1980-luvun alussa Maansiirtoliike Hei-
nosen keskeneräinen saunarakennus 
tuli kaupungin omistukseen. Puijon La-
dun perustelut rakennuksen saamiseksi 
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yhdistykselle vakuuttivat kaupungin ja 
niin Puijon Ladusta tuli majan omistaja. 
Monivaiheisten ja ahkeran työn tulokse-
na rakennuksen hirret saatiin siirretyksi 
Pilppaan. Ammattimiesten ja talkoolais-
ten voimin maja valmistui ja 14.1.1984 
pidettiin majan viralliset avajaiset. Koska 
toisen maalle ei saa rakentaa, vuokrattiin 
kaupungilta tontti majaa varten. Uudessa 
majassa oli salin lisäksi keittiö ja sauna.

Majan käyttäjämäärän lisääntyessä 1993 
valmistui uusi kelohonkainen rantasauna. 
Rakennussuunnitelmat teki Matti Immo-
nen ja veisti Eelis Purmonen Lieksasta. 
Vastaavana mestarina ja monitoimimie-
henä hääri Tauno Arsiola. Seuraavana 
vuonna remontoitiin majaa laajentamalla 
keittiötä. Talousvettä varten rakennet-
tiin kaivo, saunaan vesi otettiin järvestä. 
Huoltorakennus, johon tuli mm. ekohuus-
si ja kanoottivarasto, valmistui 2001. Sen 
suunnitteli Mauri Puustinen ja veisti Eelis 
Purmonen. Rannan lähellä olevan laavun 
lisäksi rakennettiin uusi laavu/tulistelu-
paikka majan läheisyyteen myrskyn kaa-
tamista rungoista.

Autotie Kolmisopesta Pilppaan valmistui 
1998, mikä helpotti huomattavasti Pilpan 
huoltotoimia. Siihen saakka tavarat oli 
kuljetettava Kolmisopesta kinttupolkua 
pitkin mies-/naisvoimin.

Kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti Pilpan maja on pidetty talvi-
kaudella avoinna hiihtäjille viikonloppui-
sin ja hiihtolomaviikkoina viikon jokaisena 
päivänä. Kävijöitä onkin ollut vuosittain 
parhaimmillaan jopa toistakymmentä tu-
hatta.

Jäsenmäärästä
Alkuvuosina jäsenmäärä oli viidenkym-
menen tietämissä, mutta lokakuussa 
1962 Suomen Ladun edustaja oli toden-
nut, ettei Puijon Ladulla ole yhtään jä-
sentä - olikohan ilmoittaminen Suomen 
Ladulle jäänyt tekemättä! 1970-luvun 
alussa jäsenmäärä oli alle kahden sadan, 
mutta 1975 jo 285. Kasvu jatkui niin, että 
1981 jäsenmäärä oli 607, 1991 762 ja 
2002 1400.  Sen jälkeen jäsenmäärä on 
kasvanut voimakkaasti ollen reilusti kol-
mannella tuhannella.

Kunniajäseniksi merkittävästä panokses-
ta Puijon Ladun toiminnan edistämisessä 
kutsuttiin vuosien saatossa Kalle Musto-
nen, Alma Lappeteläinen ja Matti Laukka-
nen.

Puijon Ladun täyttäessä 60 vuotta 
10.2.2006 toiminta oli ahkerien ja latuasi-
alle omistautuneiden henkilöiden ansi-
osta monipuolista ja vireää antaen hyvät 
eväät toiminnan edelleen kehittämiselle.

Pilpan vanha päärakennus

Pekka Tikkanen
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Puijon Latu ry 80 vuotta
10.2.2021

Liity jäseneksi:  www.suomenlatu.fi/osallistu/liity-jaseneksi.html 

www.puijonlatu.fi

Tervetuloa mukaan Puijon Ladun merkkipäivään somessa. 
 #PuijonLatu80v

Siirrämme juhlatapahtumat ensi vuoteen koronapandemian vuoksi.

Missä uuvana kukkii 
Puijonlatulaisten retkitarinoita ajalta 1978 - 2019 
Puijon Ladulla on ilo julkaista kokoelma Puijon  
Latulaisessa ilmestyneistä retkitarinoista  
juhlavuoden kunniaksi. Kirjan voi halutessaan  
ostaa. 
Kaikki retkikertomukset tulevat luettaviksi kotisivuille.

Tutustu Pilppaan

Kuvakooste Matkan varrelta löytyy kotisivuilta.

Lähde mukaan seikkailuun!  Puijonlatulainen ja Puijon Latulainen, siinäpä 
verraton pari! Puijon Latulainen -jäsenlehden esi-isä on latuyhdistyksen 
A4-muotoinen jäsentiedote, joka on kantanut vuoden 1985 alusta lähtien 
Puijon Latulainen -nimeä. Ensimmäinen tarina tehdystä retkestä oli vuoden 
1988 toisessa numerossa. Ensimmäisen tarinan jälkeen Latulaisessa on ollut 
kaikkiaan 162 retkeen, retkeilyyn tai luontoliikuntaan jollain tapaa liittyvää 
tarinaa pääosin kotimaassamme, mutta ovatpa puijonlatulaiset kertoneet 
lehden sivuilla retkeilystään kaukana kotoisesta Suomestamme. Lappi on 
saanut useimmiten kulkijan kirjoittamaan kulkemisestaan ja tunnelmistaan 
lehden lukijoille. Lähialueille suuntautuvista retkistä on myös lukuisia 
kertomuksia. Sitten on kertomuksia, joissa toki liikutaan ja ollaan kenties 
retkelläkin, mutta tarinan juju on kuvata alue houkuttelevana retkikohteena.

Missä uuvana kukkii
Puijonlatulaisten 

retkitarinoita
ajalta 1978–2020

M
issä uuvana kukkii  •

Puijonlatulaisten  retkitarinoita ajalta 1978–2020
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              Irma Ikonen
Hyvät Puijon Ladun jäsenet ja ulkoilun ys-
tävät!  Haluan lämpimästi onnitella Puijon 
Latua 80-vuotisen upean taipaleen joh-
dosta ja kiittää kaikkia teitä, jotka olette 
vuosien saatossa toimineet Puijon Ladun 
riveissä ja mahdollistaneet niin itsellenne 
kuin monelle muulle  monta elämyksellis-
tä hetkeä luonnon, ulkoilun ja liikunnan 
parissa.  Upeata työtä ja tekemistä!  Ja 
matka jatkuu ja voisin veikata, että vauh-
ti suorastaan kiihtyy! Teitä on jo yli 2600 
– aivan huikea määrä!  Tuolla porukalla 
saatte jatkossakin aikaan monta upeaa 
tapahtumaa – kaikkien meidän iloksi!

Yhdistyksellänne on erittäin monipuolis-
ta toimintaa ja erityisesti Pilppa kaikkine 
mahdollisuuksineen on varmasti teitä 
kaikkia yhdistävä tekijä! Joulukuussa mi-
näkin jo melkein pääsin tutustumaan 
tuohon teidän toimintanne  ”ytimeen” , 
mutta lopulta koronarajoitukset kuiten-
kin aiheuttivat sen, että Itsenäisyyspäivän 
aatoksi suunniteltu kynttilävaellus Pilp-
paan jouduttiin peruuttamaan.  Mutta 
voitte olla varmoja, että tulen vielä käy-
mään – siinä määrin uteliaisuuteni on jo 
herännyt!  

Kulunut vuosi on tosiaan ollut Koronan 
sävyttämä. Uskon, että Puijon Latu niin 
kuin monet muutkin Suomen Ladun jä-
senyhdistykset ovat joutuneet peruut-

tamaan monta mukavaa tapahtumaa 
Koronaepidemian vuoksi. Se on ollut 
harmillista, mutta muulla tavalla emme 
ole voineet vastuullisesti toimia. Toisaalta 
Koronavuosi -yllättävää kyllä -  on tuonut 
mukanaan jotain hyvääkin. Ulkoilu kaikki-
neen on lisääntynyt koko Suomessa mer-
kittävästi. Ihmiset ovat löytäneet metsän 
ja luonnon, kun muuallekaan ei ole voi-
nut mennä. Toivotaan, että mahdolli-
simman moni on Koronavuoden aikana 
luonut sellaisen luonto- ja metsäsuhteen, 
että liikunta luonnon helmassa jatkuu tu-
levaisuudessakin.  

Muutakin olemme varmasi kuluneen 
vuoden aikana oppineet ja löytäneet eh-
kä uudelleen. Digitaidot ovat ainakin it-
selläni lisääntyneet merkittävästi – etäko-
koukset sujuvat nyt jo ihan rutiinilla. Toki 
ihmisiä on mukava tavata ihan kasvok-
kain, se on tärkeää, mutta tiukan paikan 
tullen voimme kyllä hoitaa kokouksemme 
ja palaverimme myös etäyhteyksin. Myös 
perheiden yhteisen ulkoilun ja liikkumi-
sen uskon lisääntyneen – ja se on tärkeä 
asia. Perheillä on nyt ollut enemmän ai-
kaa viettää yhteisiä hetkiä luonnossa. 
Tämän ilmiön soisin jatkuvan – ja Puijon 
Latu  varmasti myös järjestää jatkossakin 
tapahtumia, joilla perheiden yhteistä ul-
koilua tuetaan.

Toivotan kaikille oikein antoisia ulkoilu-
hetkiä vuonna 2021. Toivotaan, että ra-
joitukset vähitellen poistuvat ja saamme 
jälleen vapaammin kokoontua yhteisiin 
tapahtumiin. Puijon Ladun seuraava vuo-
sikymmen pyörähtää käyntiin – tuokoon 
se mukavia hetkiä Pilpassa… ja missä sit-
ten ikinä ulkoilette ja liikuttekaan!

Puijon Latu 80 vuotta – paljon, paljon 
onnea!

Kirre Palmi, puheenjohtaja, Suomen Latu
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Kuva: Paavo Jaakkola

Suuren Savonmaan pääkaupungin, mua-
liman navan ja Lentävän kalakukon koti-
kaupungin ulkoiluyhteisö Puijon Latu on 
Suomen Ladun 7. suurin ja 2. vanhin la-
tuyhdistys. 

Puijon Ladussa on kunnioitettavat 2 625 
jäsentä, joka on 2,1 % nykyisestä Kuopi-
on väkiluvusta. Jäsenmäärä on kasvanut 
viimeisen 10 vuoden aikana 100 jäsenellä 
per vuosi! Joka 50. Kuopiossa vastaan-
tuleva on latulainen. Vastaantulevien 
määrä on varmasti moninkertainen, kun 
puhutaan siitä kuinka moneen kuopiolai-
seen Puijon Latu on vaikuttanut 80 vuo-
den historiansa aikana.

Moni Puijon Ladun jäsen on ollut todel-
la aktiivinen Suomen Ladun toiminnassa, 
erityisesti retkeilyyn ja koulutukseen sekä 
järjestötoimintaan liittyvissä toimikunnis-
sa. Olette olleet ensimmäisten joukossa 
käynnistämässä suomalaista lentopal-
lotoimintaa ja järjestäneet monille pit-
kään Ladun toiminnassa mukana olleille 
ikimuistoiset leiripäivät 80-luvun lopulla. 
Puijon Laturetki oli iso juttu 1980-90-lu-
vuilla ja Puijolla pidettiin monta hiihtose-
minaaria.

Puijon Ladussa on aina arvostettu ja osat-
tu tehdä talkootyötä, siksi talouskin on 
aina ollut vahva. Toiminta on keskittynyt 
Pilpan majan ympärille niin kesällä kuin 
talvella. Paikkahan on loistava, ja se onkin 
yksi parhaista Suomen latumajoista. 

Puijon Ladun suurin vahvuus on ollut hy-
vät yhteiskuntasuhteet, esimerkillinen 
yhteistyö Kuopion kaupungin kanssa. 
Kyse on ollut paljolti hyvistä henkilösuh-
teista, mutta myös varmasti siitä, että 
kaupunki on oivaltanut sen, että ulkoilun 
edistäminen tulee hoidettua tehokkaam-

min yhdistyksen kautta kuin virkatyönä. 

Puijon Latu on läpileikkaus paikallisella 
tasolla Suomen Ladun valtakunnallisesta 
toiminnasta. Me latulaiset arvostamme 
Puijon Ladun aktiivista yhteistyötä mui-
den latuyhdistysten kanssa, monipuolista 
toimintaa ja laajaa kaikenikäistä jäsen-
pohjaa aina lapsista kokeneisiin harmaa-
hapsiin. Puijon Ladun edistämä ulkoilu on 
osa suomalaista liikunta-, järjestäytynyttä 
urheiluseura- ja huippu-urheiluperhettä, 
jonka tavoitteena on saada suomalaiset 
liikkumaan ja voimaan hyvin. 

Pandemian ruoskiessa maailmaa ja sa-
malla myös muailman napaa, tämän 
“liikuntaperheen” hiljainen jäsen — ul-
koilu — on päässyt näyttämään todelli-
set kasvonsa. Jo ennen poikkeusaikoja 
suomalaisten aikuisten liikkumisesta 
⅔-osaa tapahtui ulkona tehden meistä 
EU:n ulkoilevimman kansan. Näinä poik-
keusaikoina ihmisten etsiessä helpotusta 
arkeensa, ulkoilun määrä on jopa kaksin-
kertaistunut. Tämä on ollut mahdollista 
osin siksi, että Suomessa on mahdollista 
ulkoilla meidän laajojen jokamiehenoi-
keuksien avulla ja osin siksi että meillä on 
ulkoilumyönteinen kulttuuri. Haluan kiit-
tää, että te puijonlatulaiset olette näiden 
80 vuoden aikana olleet rakentamassa 
kuopiolaiselle ulkoilulle suotuisia olosuh-
teita ja näin omalta osaltanne “lääkin-
neet” kuopiolaisia näinä poikkeusaikoina.

Meidän muiden latulaisten silmin Puijon 
Latu vaikuttaa viriililtä ja mahdollisuuk-
sien latuyhdistykseltä 80 vuoden iästään 
huolimatta. Haluamme kiittää Puijon 
Latua ja sen jäsenistöä kuluneesta 80 
vuodesta ja toivottaa menestystä myös 
tuleville vuosille.  
Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen 
Latu

Onnea 80-vuotias Puijon Latu
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Ensimmäinen muistoni Puijon Ladusta on 
vuodelta 1982. Olin kuusivuotias. Isäm-
me oli innokas laduilla ja poluilla kulkija. 
Tällä kertaa isä vei minut ja siskoni Puijon 
Ladun järjestämälle polkuretkelle Pilp-
paan. Polkuretkestä jäi mieleen paitsi hie-
no muisto syksyisestä Pilpan maastosta, 
myös pienen tytön hämmästys siitä, että 
eräällä retkelle osallistuneella miehellä 
oli samanlainen verkkapuku kuin minulla 
ja siskollani. 

Talvinen Pilpan maja tuli Julkulan tytölle 
tutuksi Kuopion hulppean latuverkoston 
kuljettaessa hiihtelijäperheen viikonlop-
puisin Julkulasta sujuvasti Niuvan kautta 
Savilahteen ja Tervaruukin kautta edel-
leen reissun kohokohtaan – Pilpan majal-
le. Pieni tyttö oli tyytyväinen saadessaan 
kirjoittaa nimensä Pilpan vieraskirjaan. 
Vähän isompanakin, Minna Canthin lu-
kiolaisena, tyttö kirjoitti edelleen nimen-
sä tyytyväisenä kirjaan liikuntatunnilla 
Pilppaan kavereiden kanssa hiihdettyään. 
Vuonna 1996 Jyväskylän liikuntatieteel-
lisessä tiedekunnassa tämän nuoren 
aikuisen ensimmäinen isompi projekti 
oli Suomen Ladun SULKA-projektin ul-
koilukonsulttina toimiminen. Puijon La-
dun Ensio Holopaisen kanssa hän kiersi 
Pohjois-Savon kunnissa kartoittamassa 
kuntien ulkoilumahdollisuuksia. Tyttö on 
pysynyt visusti laduilla ja poluilla, Puijon 
ja Suomen Ladun kulkiessa aina mukana 
- jäsenkortissa ja arvomaailmassa. Tänä 
päivänä tämä 45-vuotias tyttö on otettu 
ja kiitollinen, että saa kunnian kiittää ja 
kirjoittaa nimensä tähänkin ”vieraskir-
jaan”, Puijon Ladun Latulaiseen 80-vuo-
tisjuhlavuonna.  

Puijon Latu on liikuttanut kuopiolaisia jo 
vuodesta 1941. On poikkeuksellista, että 

Puijon Ladun poluilla läpi elämän
jo 80 vuotta toimineeseen yhdistykseen 
liittyy vuodessa 300 uutta jäsentä. Näin 
tapahtui Puijon Ladussa vuonna 2020. 
Puijon Ladun toiminta tarjoaa selvästikin 
niitä asioita, joita moni kuopiolainen kai-
paa elämäänsä; luontoa, liikettä, kanssa-
kulkijoita ja mielekästä tekemistä – hyvää 
elämää. 

Tämän jäsenlehden lukijoita ei tarvitse 
vakuuttaa luonnon tuottamista hyvin-
vointivaikutuksista. Meillä on siitä run-
saasti omakohtaista kokemusta. Valtava 
määrä kansainvälisiä tutkimuksia aihees-
ta on kuitenkin tullut tarpeeseen tässä 
ajassa, jossa yhteyden luontoon on an-
nettu heikentyä. Luontoon pääsy ja luon-
nossa liikkumisen taidot eivät ole enää 
itsestäänselvyyksiä. Puijon Latu ja latu-
laiset tarjoavat mahtavia mahdollisuuksia 
päästä luontoon liikkumaan. Oli se sitten 
kävellen, melomalla, hiihtämällä, lumi-
kenkäilemällä, polkuja juoksemalla, pyö-
räilemällä tai kasvimaata kääntämällä. 

Kuopion kaupungin visiona on olla hyvän 
elämän pääkaupunki vuonna 2030. Hy-
vinvoiva Kuopio ja Resurssiviisas Kuopio 
2030 -strategiaohjelmat ohjaavat mat-
kaamme kohti hyvän elämän pääkau-
punkia. Luontoympäristön ja -liikunnan 
tuottama hyvinvointi on merkittävässä 
roolissa molemmissa ohjelmissa. Myös 
Kuopion kaupunginvaltuusto on asetta-
nut tavoitteeksi Kuopion luonnon saavu-
tettavuuden parantamisen. 

Kiitos Puijon Latu – te olette tehneet si-
tä jo 80 vuotta, vapaaehtoisesti! Lämmin 
kiitos ja onnentoivotus juhlavuotenanne. 

Kati Vähäsarja, kansalaistoiminnan  
palveluiden päällikkö, Kuopion kaupunki 
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PILPASSA 
SUNNUNTAISTA 14.2.2021 ALKAEN

Koronatilanteen vuoksi emme järjestä yhteistä puuha-
päivää. Sen sijaan tervetuloa rakentamaan omatoimi-

sesti lumiukkokansaa Pilpan pihaan!  Lumiukkoaihioita 
on valmiina sekä erilaisia tarvikkeita lumiukkojen varus-

teluun. Viime vuonna Kuopiossa rakennettiin toiseksi 
eniten lumiukkoja koko maassa!  

Lähetä kuva someen: #ulkonakuinlumiukko

Pihassa on liukumäki (omat välineet mukaan). 
Nauti  omat eväät ja lämmittele laavuilla tulilla. 

                           
 

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

Ulkoilukahvio on kiinni  

Nautinnollista ulkoilua! Muista koronaohjeet! 
Puijon Latu ry 

Valitettavasti emme voi pitää 
ulkoilukahviota avoinna 
koronatilanteen vuoksi. 

Laavut ja tulipaikat ovat käytettävissä.  
Polttopuita löytyy vanhasta aitasta. 

ULKOILLAAN TURVALLISESTI!
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MUUMIHIIHTOKOULU 
LAPSILLE 2021

Puijon Latu järjestää Muumihiihtokoulun helmikuussa 4-8 –vuotiaille lapsille. 
Hiihtokoulussa opetellaan hiihtoon liittyviä perusasioita hauskasti leikkien  
ja pelien avulla. Järjestämme opetuksen ryhmissä iän ja taitojen mukaan.  
Hiihtokoulu pidetään Pilpassa. Pilpan osoite on  Pilpantie 261

Ohje: Käänny Leväsentieltä Puuilon kohdalta. Pilpantielle pääset  pysäköintiken-
tän luoteisnurkan alikulkutunnelin kautta. Pilpan tiellä, 800 metriä ennen majaa  
on parkkipaikka, johon jätetään autot (lukittu puomi). Puomilta pääsee aurattua 
tietä Pilppaan. 
Katso/tulosta: PilpanMaja_AjoOhje.pdf

Ajankohta:        la 20.2.  klo 10 -11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v)   
  su 21.2.   klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v)    
  la  27.2. klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v)     
  su 28.2. klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v) 

Osallistumismaksu: 20 euroa / lapsi, maksu ensimmäisellä kerralla.

Mukaan: säänmukainen vaatetus, omat huolletut sukset ja sauvat (nimettyinä), 
hiihtokoulun tauolla tarjotaan mehua ja keksejä.

Pakkasraja: -15 astetta  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset pe 12.2.2021  
mennessä: 

 Kirsi Tuppurainen

 puh. 040 707 8367

 ks.tuppurainen(at)gmail.com 
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Laturetkien aikaan. Hiihtovaeltajia 1970-luvulla.

Saunan hirret rantautuvat.
Leiripäivien onnistujat.

Suuri tapahtuma oli tämäkin.

Runoretkellä

Vuoden 2018 latuyhdistys
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Kuntoa kohotettiin suosituilla polkuret-
killä.

Geokätköllä

Poroaidan ylitys

Karpaloretki on onnistunut.

Retkiruokakurssilla

Laturetket olivat suuri voimainponnistus 
aikoinaan. Osallistujia riitti.

Varusteet

Kuvat Puijon Ladun arkistoista.
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Melontaretki 26.-27.9.2020  
Naarajoella - alligaattoreita?

 Vesille päästiin Lomatriolta Naarajärven 
rannasta. Antti vetäjänä tunsi reitin hyvin 
mm. Suomi Meloosta. Jounille ja minulle 
tämä oli ensimmäinen kerta. Lyhyen järvi-
melonnan jälkeen alkoi Naarajoki. Vesi oli 
sopivan korkealla, kajakit eivät kyntäneet 
pohjaa ja siltojen ali pääsi ilman eskimo-
käännöstä. Mutkaiselle kapealle joelle 
oli tehty sotien jälkeen tukinuittoon ohi-
tuskanavia, joilla pahimmat sumapaikat 
ohitettiin. Majavien jälkiä näkyi, mutta 
yhtään varsinaista patoa emme kohdan-
neet. Iltapäivällä yritimme vuoden luon-
tokuvaa lentoon nousevasta joutsenesta.

Saavuimme Niskanivun laavulle jo ennen 
neljää. Auringonlaskuun oli aikaa, joten 
jatkoimme Naarajoen loppuun Niskajär-
velle. Sinne oli kokoontunut kymmen-
kunta joutsenta, mutta kuvausintomme 
oli jo hellittänyt. Suunnistimme Välijoen 
kautta Vehvaalle. Leiripaikalle saavuttiin 
seitsemäksi ja teltat saatiin pystyyn en-
nen pimeää. Ruoka maistui 26 km melon-
nan jälkeen. Jälkiruuaksi tarjottiin lettuja. 
Kummallista, miten jotkut onnistuvat kul-
jettamaan taikina-ainekset, hillot ja pais-
tinpannun, kun omat osin puutteelliset 
varusteet täyttivät kajakin. 

 
Tässä maisemassa ja säässä kelpasi me-
loa. Jouni Palmu

Sunnuntaiaamuna matka jatkui Vehvaalta 
Välijoen kautta Pyhäluomaan. Kilometrin 
järviosuuden jälkeen tulimme Porsas-
koskelle. 1800-luvulla siellä valmistettiin 
järvimalmista rautaa ns. harkkohytissä. 
1900-luvulla padon vesivoimaa käytettiin 
myllyyn, raamisahaan ja höyläkoneeseen 
sekä sähkön tuotantoon kylälle. Sähköä 
riitti 20 W taloa kohti ja virta katkaistiin 
kylältä klo 22 iltaisin. Tapasimme laitok-
sen nykyisen omistajan, joka on kunnos-
tanut aluetta vuosikymmeniä. Hän esit-
teli meille suljettua historiallista ja hyvin 
tuntemaansa kohdetta laitteineen. Oli 
hienoa tutustua laitokseen ratkaisuineen. 
Varaosia ei haettu kaupasta, vaan ne teh-
tiin pääosin itse.

Tyyni Vehvaan ranta sunnuntaiaamuna.

 
Kannoimme kajakit padon ohi ja matka 
jatkui järvien jälkeen Nykälänjoelle. Se 
johti Orjuulammelle. Kostea kuuma il-
ma, tumma kapea vesiuoma ja sitä reu-
nustava rehevä parimetrinen kaislikko 
veivät ajatukset muualle. Yhtäkkiä kuului 
loiskahduksia takaa – alligaattorit hyök-
käävät? Hätäisiä melanvetoja ja nopea 
vilkaisu taakse. Ei siellä enää mitään nä-
kynyt. Varmuutta ei saatu, oliko siellä al-
ligaattoreita vai muita eksoottisia eläimiä. 

Antti Luoranen
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Onneksi pääsimme pian Välijoen kylän sil-
lalle ja nousimme 17 km jälkeen maihin.

Antti oli sopinut kajakkien kuljetuksen, 
joten vältyimme turhilta ajokilometreiltä. 
Aikataulu ja järjestelyt pitivät. XStreamsin 
auto trailereineen saapui minuutilleen 
sovittuna aikana. Lomatriolta jatkoimme 
kahvitauon jälkeen Kuopioon.

Naarajärveltä lähtevää reittiä voi suositel-
la perustaidot hallitseville retkimelojille. 
Keväällä ja kesällä reitiltä löytyy rikas kas-
vi- ja lintumaailma. Marjareissut voi myös 
yhdistää melontaan.

Pentti Hillukkala

Olen kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta, Pu-
dasjärveltä ja saan virtaa kaikenlaisesta 
ulkoilusta ja liikunnasta.  Olen verrattain 
uusi puijonlatulainen ja innostunut tästä 
aktiivisesta seuratoiminnasta sekä kiin-
nostunut tulemaan mukaan toimintaan. 
Kuopioon muutin 2019 syksyllä työn pe-
rässä ja liityin Puijon Ladun jäseneksi sa-
man syksyn aikana.  

Työskentelen ICMT alalla ja tällä hetkellä 
etäyhteyksien päässä Pudasjärvellä. Käyn 
Kuopiossa säännöllisesti ja Puijon Ladun 
toiminta vetää paikkakunnalle säännöl-
lisin väliajoin. Kuopioon palaan sitten 
vakituisemmin, kun koronarajoitukset 
loppuvat.  Kesällä osallistuin aktiivisesti 
melontaretkille ja tavoitteena on keväällä 
melontaohjaajan kurssin suoritus. Pudas-
järvellä syksy on mennyt hirvijahdissa ja 
kanalintujahdissa. Nyt aloitin hiihto- ja 
lumikenkäilykauden, kun saimme lunta. 

Uusi laji tänä talvena on retkiluistelu, jo-
ta toivon pääseväni Kuopiossa harrasta-
maan, kunhan jäät kestävät ja keli suosii.

Tervetuloa  
emännän pestiin!

Tuula Lehtimäki on aloittanut perehty-
misen Pilpan emännän vastuualueeseen 
Riitta Karhusen ohjaamana. Seuraavassa 
hän kertoo, miten Puijon Ladun jäsenyys 
houkutti häntä. Tuula on myös uusi Tiedo-
tustoimikunnan jäsen.

lauantaina 24.4.2021  
alkaen klo 10 

varapäivä la 1.5.2021

KEVÄTTALKOOT PILPASSA

Irma Ikonen

Isännällä on työlista moneen puuhaan. 
Emäntä huolehtii energiatankkaukses-
ta.

TERVETULOA MUKAAN!
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yhdessä! Puijon Latulainen 1/2021

Vuosittain Suomen Latu järjestää erävael-
luksen SM–kilpailut. Tänä vuonna kisat 
pidettiin Saariselällä Kiilopäällä. Kilpai-
lut olivat järjestyksessä viidennetkym-
menennet. Kisavartiot kilpailevat kahden 
henkilön joukkueissa. Kilpasarjat lähtivät 
maastoon jo torstaina 1.10. Lauantai-
na oli retkisarjan lähtö, johon me osallis-
tuimme.

YYY – yllytyshulluus, ystävyys, yhteis-
työ. Näillä arvoilla lähdimme liikkeelle.
Toki pitihän ensin ommella kisahameet. 
Meillä kun on tapana mennä metsässä-
kin helmat hulmuten. Muutaman vuoden 
olemme olleet latulaisia, Pieksän Ladun ja 
Puijon Ladun. Emme varsinaisesti ole mu-
kana aktiivitoiminnassa, vaan hiihdäm-
me, pyöräilemme ja retkeilemme omaksi 
iloksemme. Useasti toki yhdessä, kuten 
tälläkin kertaa. Pieni kisakipinä on hehku-
nut sisässämme varmasti koko elämäm-
me. Nyt tänä syksynä se roihahti hieman 
suurempaan liekkiin. Uskalsimme lähteä 
kisaamaan retkisarjaan. Retkisarja on yh-
den yön kestävä ja linnun tietä mitattuna 
matka oli 25 km. Meillä aikaa kului 25 
tuntia ja kilometrejä kertyi 40.

Kilpailumaasto ei varsinaisesti ollut mah-
dottoman haastava, mutta kosteaa suo-
ta kyllä riitti. Me toki kiersimme niitä 
kiitettävästi, joka näkyikin kahmituissa 
kilometreissä. Kisavuorokauden aikana 
maastossa saimme näyttää taitojamme 
ja tietojamme eri rasteilla. Pohdimme 
kauppayrteille sopivia nimiä ja nimesim-
me linnuille oikeita pönttöja. Yritimme 
myös virittää keinuloukkua minkille, mut-
ta huonolla menestyksellä. Vieraslajien 
muuttuviin pyyntisäännöksiin toki jotain  
osasimme rustailla. Tietoa vai arvaustako 
lie. Viehetyyppejäkin nimesimme – ai-
nakin hauskalla huumorilla höystettynä. 
Jokunen jopa oikein. Vieheen heittokin 
ropisteli meille pisteitä.

Itseä emme onneksi kisassa teloneet. Yö-
rastilla saimme kuitenkin käyttää ensi- 
aputaitojamme. Metsuri oli sahanut kä-
teensä. Annoimme oikeaoppisen en- 
siavun, vaikkakin käden palanen jäi 
metsään. Maastoon tehdystä hätämer-
kistäkin pisteitä saimme kiitettävästi. Käy-
tännön tehtävät olivat meille mieluisim-
pia. Paperitehtävät toki helppo toteuttaa 
maasto-olosuhteissa. Tulihan niistä myös 
kivasti pisteitä esim. jokamiehenoikeuk-
sista. Kuulimme, että kilpasarjalaisilla oli 
paljon mukavia tehtäviä. Erityisesti mei-
täkin olisi kiinnostanut poron korvamer-
kit, tilapäismajoitteen teko, kadonneen 
henkilön piirtäminen ja märän T-paidan 
kuivaksi saaminen.

Sunnuntaina aamun pimeydessä klo 4.50. 
saimme kartan käteemme ja otsalamppu-
jen valokiilassa aloitimme suunnistuksen. 
Viimeisen päivän pikataival oli alkanut. 
Tarkka suunnistaminen oli kaikille varti-

Helmat hulmusivat Kiilopäällä 
 3.-4.10.2020
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Maara Kosonen, Pieksän Latu 
Kati Rissanen, Puijon Latu

oille yhtä helppoa/vaativaa. Jalat rakoil-
la ja hikikarpalot selkärangassa maaliin 
saavuimme tavoiteajassa. Kisakokemus 
oli huikea. Kannatti lähteä. Iloisen uupu-
neina ja hymyssä suin kotiuduimme, sillä 
olihan meillä sarjamme parhaat pisteet.

Irma Ikonen

 

Savo-Karjalan latualueen talvimatka Kiilopäälle 20.3.-27.3.2021
Lisätietoja antaa ja ilmoittautua voi:  
Jukka Virta, 0400233037, jtv.virta(at)gmail.com 
Kiilopään talvimatka | Olavin Retkeilijät ry (sporttisaitti.com) 
https://bit.ly/33LiYSO

Kevään 2021 hiihtoviikot, joihin myös muiden yhdistysten jäsenet 
voivat osallistua.

vko 12 Saariselkä (Lapinlahden Latu)   
*ilmoittautumiset Ritva Venäläinen, puh. 040 057 7069 tai ritva.venalainen@
pp.inet.fi 
https://lapinlahdenlatu.sporttisaitti.com/

vko 14 Hetta ja Kilpisjärvi (Joensuun Latu ja Kajaanin Latu) 
 *ilmoittautumiset 15.2.2021 mennessä Hannu Melin, hannu.melin@gmail.com, 
puh. 040 773 5769 
https://joensuunlatu.sporttisaitti.com/lappi/hiihtoviikko-2021/

vko 14 Äkäslompolo (Mikkelin Latu) 
  *ilmoittautumiset 15.1.2021 mennessä anjakaarina.marttila@gmail.com tai  
040 745 9965.

vko 15 Saariselkä (Mikkelin Latu) 
   *ilmoittautumiset 15.1.2021 mennessä anjakaarina.marttila@gmail.com tai 
040 745 9965.  

Postaukset löytyvät Savo-Karjalan latualueen facebook-sivulta.

Irma Ikonen

Hiihtämään Lappiin
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Kuva: Marja Hartikainen

RETKEILIJÄN VINKKINURKKA
Edessä olisi pitkä ulkoilupäivä, fyysinen 
rasitus tasaisen suuri ja tällä kertaa olisi 
pärjättävä ilman retkikeitintä ja nuotiota. 
Tarve olisi siis hyvin säilyvälle, energiapi-
toiselle ja helposti saatavilla olevalle ret-
kimuonalle, pemmikaanille. Tarinat ker-
tovat, että jo ammoiset Pohjois-Amerikan 
intiaanit valmistivat tätä vararavintoa kui-
vatun biisoninlihan, rasvan ja marjojen/
pähkinöiden sekoituksesta. Reseptejä on 
lukuisia erilaisia ja yhteistä niille on, että 
ruoka-ainekset ovat kuivattuja. 

Energiapitoisten välipalapatukoiden re-
septi:

50g kuivattua lihaa (kaupasta saa valmii-
na, mutta helppo kuivata itsekin)

50g kuivattuja marjoja tai rusinoita

50g pähkinöitä

100g kookosrasvaa

(hyppysellinen fariinisokeria tai hunajaa 
tuo makeutta)

Ainesten määrä voi vaihdella oman miel-
tymyksen mukaan. Jauha kaikki ainek-
set pieniksi ja sekoita hyvin sulan rasvan 
kanssa. Massa kumotaan sopivan kokoi-
siin muotteihin tai leivinpaperin päälle ja 
laitetaan jääkaappiin kovettumaan. Hyy-
tynyt massa leikellään sopiviksi patukoiksi 
ja paketoidaan folioon tai elmukelmuun. 

Nykyajan pemmikaaniksi voisi maini-
ta kaupan proteiini- ja energiapatukat 
ja usein ne ovatkin oikein herkullisia ja 
energiarikkaita eväitä. Pemmikaanissa on 
kuitenkin tuulahdus erätaitoja, historiaa 
ja käsillä tekemisen riemua!

Hyvin säilyvää energiaa  
pemmikaanista

Lähteet:

Paljakka, A. 2007. Pemmikaanista pakas-
tekuivattuun. Helsingin Sanomat. Haettu 
osoitteesta: https://www.hs.fi/ruoka/art-
2000004483395.html

Ranta, J. 2016. Retkeilytaitojen- ja väli-
neiden pitkät perinteet.  Haettu osoit-
teesta: https://blogi.partioaitta.fi/retkei-
lytaitojen-ja-valineiden-pitkat-perinteet/

Retkeilytoimikunta/Tuukka Ronkainen

Lainsäädäntö kieltää kaasupatruunoiden 
puhkaisemisen myös tyhjänä käytön jäl-
keenkin. (Tukes)

Niinpä Retkikeittimen kaasupatruunat   tu-
lee viedä vaarallisten jätteiden keräykseen 
ja ne otetaan jäteasemilla kotitalouksilta 
vastaan vaarallisena jätteenä maksutta.  
 
https://www.jatekukko.fi/jatteen-vas-
taanotto/sahkolaitteiden-ja-vaarallisten-
jatteiden-vastaanotto.html#4b20258c

Retkikeittimen kaasupatruu-
noiden hävittäminen!

Vesa Jussila

Muista toimia vastuullisesti!
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Ilokseni voin jäsenistölle asiasta kertoa, 
sillä harvoin osuu vastaavaa ostokohdetta 
kohdalle. Sain yhdistyksemme jäseneltä 
syyskuussa tiedon, että tämmöinen har-
vinaisuus olisi yleisellä myyntipalstalla 
myynnissä. Itse olin jo muutaman vuoden 
ajan kuullut tästä kummallista teltasta ja 
ollut halukas tutustumaan erikoisuuteen 
ja sen mielenkiintoiseen syntyhistoriaan. 
Onneksemme yhdistys päätti hankkia sen 
kaikkien nähtäväksi ja sain tehtäväkseni 
varmistaa kaupat.  

Majoitteen suunnittelija ja valmistaja 
on Mannerheim-ristin ritari Leo Kojo.  
Majoitetta on valmistettu 1970–1979 ja 
valmistusmäärä oli arviolta n. 100 kappa-
letta. Kunnossa olevia majoitteita on ole-
massa vain alle kymmenen kappaletta. 
Omamme on valmistettu vuonna 1972.

LeKo-majoite koostuu neljän hengen tel-
tasta ja kamiinasta, jonka varaan teltta 
pystytetään. Kuljetuksen ajaksi telttakan-
gas pakataan kamiinaan, joka toimii myös 
ahkiona. Teltta ei kaipaa keskisalkoa,V sil-
lä se ripustetaan savutorvenaukon metal-
lilankojen avulla kamiinan jatkoksi kiinni-
tettävän savutorven varaan. Katon sivun 
pituus on 140 senttimetriä, ja se saadaan 
pingotettua muotoonsa nurkkataskui-
hin pujotetuin suksisauvoin. Kamiinassa 
on irrotettava pohja, joten kamiinan voi 
asettaa poltettavan kannon päälle.

Leo Kojo haki keksinnölleen patenttia 
toukokuussa 1972. Patenttihakemukses-
saan hän kertoo yksityiskohtaisesti tel-
tan ja kamiinan patentoimisen arvoisista 
ominaisuuksista sekä niiden käytöstä. 
Huomionarvoisiksi seikoiksi Kojo mainit-
see edellä mainittujen lisäksi kamiinan 

paikallaan pitävän pohjapiikin ja kamii-
nan pohjan ilma-aukon säädettävyyden, 
savutorven yläpään kaksihaaraisen jou-
sen, joka kiinnittyy vetoaisaan, ja ahkion 
suuntavakautta parantavat ohjausevät.

Majoite on hankittu ensisijaisesti esitte-
lykäyttöön, joten tervetuloa tutustumaan 
siihen yhdistyksemme ulkotapahtumien 
yhteydessä.

Retkeily- ja hiihtotoimikunta 
Vesa Jussila (VesQ)

Puijon Latu hankki palan historiaa - LeKo-majoite nro:87

Testipystytys Kaamosyöpymisen  
yhteydessä Outokummussa.

Jari Ojala

Esittely jäsenille. Irma Ikonen

RETKEILIJÄN VINKKINURKKA
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SEURAA TAPAHTUMIA
www.puijonlatu.fi

Tervetuloa mukaan 

Puijon Ladun Retkeily- ja hiihtotoimikunnan järjestämiin  
tapahtumiin!

Koronatilanteen vuoksi tälle keväälle suunnitellut tapahtumat on peruttu. Tilanne 
voi muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Siksi tarkista tapahtumat alla olevan  
SEURAA TAPAHTUMIA - laatikon osoitteista.

Laivon eräladun avaus lumitilanteen mukaan. 
Savo-Karjalan Latualueen retki Hiidenportin kansallispuistoon la 7.8.  
Retki jatkuu yhdistyksen omana retkenä seuraavaan päivään su 8.8., Sotkamo. 
Pyöräily- ja retkitoimikunnan yhteisretki Lappiin, ruskaretkenä Akumajalle  
la 21.8. – la 28.8.  
Ulkoilupäivä ja Nuku yö ulkona Pilpassa la 28.8. - su 29.8. 
Karpaloretki la 2.10. - su 3.10. 
Kaamosyöpyminen la 13.11. - su 14.11.

Tapahtumista tulee tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa. Muutokset mahdollisia. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: VesQ, 050 555 3373 tai vejussila(at)gmail.com

Osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä.  
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Talvikilometrikisa 2021 pyöräillään 1.1.2021 – 28.2.2021. Liity mukaan Puijon Ladun 
joukkueeseen koodilla tuisku 21 www.kilometrikisa.fi Tiedustelut: Riitta

Ohjatut sauvakävelylenkit alkavat huhtikuussa. Tiedustelut: Anuliina.

Unelmien liikuntapäivänä su 9.5. pyöräily ja kävely ovat mukana päivän ohjelmassa. 
Pyöräilystä tietoiskuja, huoltoa ja temppurata taitoajoon. Kävelysauvoja löytyy Pilpas-
ta kokeiluun ja mainioita polkuja lenkeille. Tiedustelut: Anuliina.  

Kesäkuussa Sauvakävelyn Uudet Tuulet- tapahtuma, Tahko Pihkala seuran järjestä-
mä. Tiedustelut: Anuliina.

Teatteripyöräily heinäkuussa lähialueen kesäteatteriin. Tiedustelut: Riitta

Pyöräily- ja retkeilytoimikunnan yhteinen Akumajan ruskaretki la 21.8. - la 28.8. 
Tiedustelut: pyöräilijät Anuliina, retkeilijät: VesQ

Riitta Karhunen, 040 758 6844, rkarhunen(at)gmal.com 
Anuliina Savolainen, 040 760 6583, anuliina.savolainen(at)gmail.com 
VesQ, Vesa Jussila, 050 555 3373, vejussila(at)gmail.com. 
 
Tapahtumista tulee tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa, muutokset mahdollisia: 
www.puijonlatu.fi, Facebook, Instagram  

Pyöräily- ja kävelykalenteri 2021
Anuliina Savolainen

TERVETULOA!
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Puijon Latu   
HALLITUS 2021 

 
Vesa Karhunen 

 puheenjohtaja, Pilpan isäntä 
040 027 5562 

  vek.karhunen(at)gmail.com

Kirsi Tuppurainen 
sihteeri 

040 707 8367 
 ks.tuppurainen(at)gmail.com

Jari Ojala 
varapuheenjohtaja 

040 715 9216 
jari.ojala2017(at)gmail.com

Irma Ikonen 
tiedottaja 

0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

Outi Nikunen 
koulutusvastaava 

0400 741 875 
outi.nikunen(at)puijonlatu.fi

Markku Hynninen  
040 027 5278 

markku(at)hynninen.fi 
 

Vesa Jussila 
050 555 3373 

vejussila(at)gmail.com

Liisa Ruuskanen  
050 4355 798 

   liisaruuskanen(at)puijonlatu.fi
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TOIMIKUNNAT 2021

Kävely- ja pyöräilytoimikunta 
Koollekutsuja: Anuliina Savolainen 

Muut jäsenet:  
Jarkko Juvonen, Riitta Karhunen  

Sanna Mattila,  
Paula Määttänen, Jorma Rissanen 

 
Retkeily- ja hiihtotoimikunta 

Koollekutsuja: Vesa Jussila 
Muut jäsenet:   

Lauri Lehtinen, Sirpa Manninen,  
Jari Ojala, Juha-Pekka Pohjalainen, 

Tuukka Ronkainen, 
Veikko Saikkonen, Niina Toivanen, 

Kirsi Tuppurainen 

Majatoimikunta 
Koollekutsuja: Vesa Karhunen 

Muut jäsenet:  
 Helena Kajanus, Tuula Lehtimäki  

(Pilpan emäntä), Reijo Kolari, 
Kalevi Markkanen, Pekka Mönkkönen,  

Viljo Rautiainen, Hannu Räsänen, 
Mauri Räsänen, Pauli Tuovinen,  

Timo Tuppurainen

Melontatoimikunta 
Koollekutsuja: Janne Martikainen 

Muut jäsenet:  
Oiva Huuskonen, Markku Hynninen, 

Paavo Jaakkola, Jouni Palmu,  
Liisa Ruuskanen, Niina Toivanen

Perheliikuntatoimikunta 
Koollekutsuja: Kirsi Tuppurainen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Paula Korhonen,  

 Raili Nokso-Koivisto,  
Aki Markkanen, Vappu Palmu

Tiedotustoimikunta 
Koollekutsuja: Irma Ikonen 

(tiedottaja) 
Muut jäsenet:  

Paavo Jaakkola, Tuija Junnilainen, 
Riitta Karhunen, Tuula Lehtimäki, 

Outi Nikunen, Anuliina Savolainen,  
Janne Savolainen (webmaster)



Seuraava Puijon Latulainen ilmestyy viikolla 17/2021 
  Toimita materiaalit ma 29.3.2021 mennessä  Irma Ikoselle:  

   puh. 0400 573 472, irmaikonen(at)hotmail.com 
Jos haluat jatkossa lehden vain sähköisenä, ilmoita toiveesi ja  

sähköpostiosoitteesi Kirsi Tuppuraiselle: ks.tuppurainen(at)gmail.com 

VUOKRATTAVAT  
RETKITAVARAT

Yhteyshenkilö Puh. Vrk 
(€)

Viikko 
(€)

Vaellusteltta, 3 hlöä Veikko Saikkonen 050 548 4613 3 15
Vaellusteltat, 2 hlöä Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Rinkka ja lapsirinkka Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Ahkiot, vaellus 5 kpl Risto Häyrinen 040 067 8833 5 30
Ahkio, lapsiahkio 1 kpl Risto Häyrinen 040 067 8833 5 30
Pulkka , aisoilla Risto Häyrinen 040 067 8833 3 15
Retki-/Eräsukset, 2 paria Risto Häyrinen 040 067 8833 5 15
Trangia Risto Häyrinen 040 067 8833 1 5
Lumikenkiä TSL 8 paria Vesa Karhunen 040 027 5562 3 15
Lumikenkiä, lasten TSL  
8 paria

Vesa Karhunen 040 027 5562 2 10

Lumikenkiä TUBBS 2 paria Vesa Karhunen 040 027 5562 3 15
Kasviskuivurit, 3 kpl Vesa Karhunen 040 027 5562 2 10
Kuomuperäkärry Vesa Karhunen 040 027 5562 10 50
Kävelysauvat Vesa Karhunen 040 027 5562 1 4
Potkukelkat, 3 kpl Vesa Karhunen 040 027 5562 5 €/kerta
Stiga Vesa Karhunen 040 027 5562 5 €/kerta
Kanootit Janne Martikainen 0400 276 379 https://bit.

ly/2DaX6mM
Retkiluistimien teroitus-
teline

Vesa Karhunen 040 027 5562

Välineitä vuokrataan vain Puijon Ladun jäsenille.
Vuokrat maksetaan Puijon Latu ry:n tilille IBAN FI31 4108 0010 3558 35, BIC ITEL-
FIHH. Viestikenttään: vuokraaja, väline ja aika. Vuokraan lisätään toimitusmaksu  
5 €, mikäli nouto ja palautus eivät tapahdu Pilpan aukioloaikoina.
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Liity klubiin 
ULKONA.PERILLÄ.

365 päivää vuodessa
365 Klubi on aktiivinen yhteisö kaikille suomalaisille ulkoilijoille.  

Se tarjoaa jokaiselle jotakin, olit sitten lähimetsän ‘tutkimusmatkailija’ tai  
kokeneempi seikkailija. Jäsenenä pääset mukaan mielenkiintoisiin tapahtumiin  

kuten klubi-iltoihin ja saat ulkoilmaihmisten elämäntapalehden kotiisi postitettuna  
kolme kertaa vuodessa – veloituksetta. Käy tutustumassa, teemme yhdessä  

myös hyvää tässä erilaisessa yhteisössä! 
Liity mukaan! 365klubi.fi

Suomen Latulaisille 
jäsenalennus -10% 
normaalihintaisista 

tuotteista.


