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Talvesta kesää kohti
Sydämellinen kiitos talkooväelle, joka
taas kerran näytti kuinka yhteistuumin
saadaan hyvää aikaan.
Hiihtoa harrastavien ulkoilijoiden kannalta oli oikeinkin hyvä talvi.
Majallamme työskenneltiin 64 päivää,
1576 työtuntia, 67 miestä ja naista.
Saimme palvella 5200 ulkoilijaa. He tulivat hiihtäen, lumikenkäillen, pyöräillen ja kävellen. Erityisen mieluisena
näin lapsiperheet ja nuoret. Heitä oli
enemmän kuin aikaisempina talvina.
Eikä tässä vielä kaikki. Helmikuun 7.
päivä Puijon Latu järjesti Puijon hiihtostadionilla Angry Birds Go Snow tapahtuman. Tässä touhussa oli mukana 70 talkoolaista. Tapahtuma oli val-

tava menestys, sillä 3000 aikuista ja
lasta kävivät ampumassa ritsoilla, kokeilemassa lumikenkäilyä, laskemassa
pulkkamäessä ja tietenkin paistamassa
makkaraa.
Muumi-hiihtokoulussa oli 39 lasta.
Nuorimmat opettelivat hiihdon taitoja
ja pikkuisen kokeneemmat taas jalostivat osaamistaan.
Toivotan kaikille puijonlatulaisille liikunnallista kevättä ja kesää meloen,
pyöräillen, kävellen ja vaikkapa yhdessä viljellen tai muuten kasvimaata tonkien.
Terveisin puheenjohtaja Vesa

Pilpan kesä 2016
Pilpan jäsensauna lauantaisin ja keskiviikkoisin:

naiset klo
miehet klo

30.4.-31.8.
17.30 – 19
19 – 20.30

3.9.-1.10.
16.30 - 18
18 - 19.30

Juhannuspäivältä saunavuoro siirtyy
juhannusaattoon. Talkoopäivinä vuorojen ajat voivat poiketa edellä olevista. Saunojat sopivat keskenään lämmitysvuorot. Lista on Pilpan kuistin ilmoitustaululla. Saunan lämmitys aloitetaan kesällä klo 16.15. Jokainen saunoja varmistaa, että seuraaville riittää

löylyä ja lämmintä vettä. Viimeinen
saunoja vastaa siitä, että tilat tulevat
siivotuiksi ja ovet lukituiksi.
Jäsenillat ke 8.6. ja ke 24.8. alkavat klo
18. Laavulla paistetaan lettuja.
Seniorien iltapäivä ke 8.6. klo 13.
Kevättalkoot ovat la 7.5. ja la 21.5.,
syystalkoot la 15.10. ja tarvittaessa la
29.10. alkaen klo 10. Talkoissa siistitään ja kunnostetaan majaa ja pihapiiriä. Lisäksi lounas, kahvit, jutustelua,
saunominen.
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Heinätalkoot ke 6.7. klo 10 alkaen.
Tauolla paistetaan makkarat ja juodaan kahvit. Sauna.
Niittytalkoot ke 10.8. klo 10 alkaen järjestetään yhdessä kaupungin kanssa.
Kaupunki kutsuu talkoolaisia klo 13 alkaen ja järjestää talkootarjoilun.
Pilpan ylälaavun voi varata etukäteen
pelkästään omaan käyttöönsä p.
040 537 8038. Varausmaksu 15 e. Vieraiden tulee poistua laavuilta viimeistään klo 22 ja tulla aikaisintaan klo 7.
Majan vuokraus: Pilppaa vuokrataan
liikunta- ja ulkoilutapahtumiin. Tiedustelut ja varaukset puh. 040 537 8038.
Vapaita päiviä voi katsoa sivulta
www.puijonlatu.fi : Pilpan kalenteri.
Taukotupana toimii huoltorakennus
Kihhauksen päätyhuone. Avaimesta voi
kysyä palstaviljelystä vastaavalta tai
majaisännältä.
Polkupyörien pysäköimispaikka
Kihhauksen edessä.

on

Soutuveneen varaus- ja lainausvihko
on vanhassa aitassa ovesta vasemmalle. Tarvitset ns. ’vanhan tuvan avai-

men’. Vene on melontalaiturin rannassa.
Palstaviljely
Pilpan pellolta on mahdollisuus saada
viljeltäväksi omaa kasvimaata. Työkaluja löytyy aitasta ja palstalaisten käytettävissä on taukotupa keittiöineen.
Jos et ole vielä ilmoittanut jatkavasi,
niin ilmoita siitä heti Helenalle ja maksa vahvistusmaksu 10 euroa Puijon Ladun tilille FI24 3636 3010 4504 76,
viesti NN:n viljelyspalsta. Uudet viljelijät ja yhdessäviljelijät maksavat kukin
ko. maksun. Viljelysäännöt kts. Materiaalireppu (www.puijonlatu.fi).
Jos lopetat palstasi viljelyn, niin ilmoita
siitä heti Helenalle.
Palstaviljelyn yhteyshenkilöt:
Helena Kajanus, 040 756 0924 (palstan
jatkovaraus viestillä).
Pilpan yhdessäviljelijöiden viljelyvastaava: Marja Hartikainen, 050 366
1905.

www.facebook.com/puijonlatu
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Liity jäseneksi Puijon Latuun
Puijon Latu ry:n jäsenrekisteriä hoitaa
Suomen Latu, ja liittyessäsi Puijon Latuun, liityt samalla automaattisesti
myös Suomen Latuun. Liittyminen tehdään Suomen Ladun nettisivuilla. Voit
maksaa jäsenyyden verkkopankkitunnuksilla tai laskulla.
Puijon Ladun sivuilta (etusivulla alhaalla) on linkki Suomen Ladun jäseneksi
liittymissivulle ja siinä on jo valittuna
jäsenyhdistykseksi Puijon Latu.

teessa asuvia ja rinnakkaisjäsen voi
olla, jos on jo henkilöjäsenenä muussa
latuyhdistyksessä.
Voit liittyä jäseneksi myös soittamalla
Suomen Ladun jäsensihteerille, puh.
044 722 6301.
Suomen Ladun sivuilla on koko jäsenistöä koskevaa tietoa, mm. jäsenedut:
www.suomenlatu.fi
Puijon Ladun sivuilta löytyvät paikalliset asiat: www.puijonlatu.fi

Jäsenmaksut
Tervetuloa toimimaan ja
vaikuttamaan!

 henkilöjäsen 25 €
 nuorisojäsen alle 20 v 13 €
 opiskelijajäsen alle 29 v 13 €

Jäsentietojen muutokset:

 perhejäsenyys 34 €

jasenpalvelu (at) suomenlatu.fi,

 rinnakkaisjäsen 15 €

044 722 6301,

Perhejäsenyys koskee samassa osoit-

www.suomenlatu.fi/palvelukortti

Ampiainen vai paarma?
Keräämme mustia viinimarjoja. Ampiaisia lentelee pensaiden välissä. Jokunen niistä istahtaa hetkeksi kämmenselälle. Yhdessä pensaassa onkin
ampiaispesä. Pesä on halkaisijaltaan 20
cm, lähes pyöreä ja simpukkamaisten
uurteiden peittämä. Viinimarjan lehdet
muodostavat pesälle täydellisen näkösuojan. Useita oksia kulkee pesän
läpi ja mustia marjoja näkyy puolittain

vaaleaan pesäainekseen muurautuneina.
Kun muut pensaat on kerätty, menen
yksin keräämään pesäpensasta. Ampiaisia lentää koko ajan muutaman sekunnin välein pesään ja pois. Kun alan
kerätä aivan pesän edestä, niin yksi
ampiainen lentää muutamia kierroksia
minun ympäri aivan kasvoja hipoen.
Hetken päästä pesästä alkaa kuulua
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kova pörinä. Arvaan, että pesässä on
tapahtunut hälytys ja hyökkäys alkaa
pikapuolin. Emme jää odottamaan sitä
vaan kävelemme pois koko alueelta.

**
Istumme mökin kuistilla juomassa kahvia aurinkoisena päivänä. Joudumme
hätistelemään ympärillä kierteleviä
paarmoja. Kun tunnen poskelleni laskeutuvan yhden siivekkään, niin läpsäisen sitä. Samalla tunnen piston.

Silmäni muurautuessa umpeen, ajattelen, että olisi kannattanut hetki harkita, mitä on tekemässä, jotta olisi ehtinyt tunnistaa laskeutujan ampiaiseksi,
jolla ei ole mitään kiinnostusta ihoni
alla oleviin nesteisiin kuten olisi ollut
ruokailemaan pyrkivällä paarmalla.
Ampiainen vain puolusti itseään hyökkäävää kättä vastaan. Paarman ’läpsäämisestä’ ei tietenkään olisi ollut mitään vaaraa – ainakaan paarman taholta – mutta olisiko sekään ollut muuta
kuin halu nitistää elikko, josta ei tunne
olevan hyötyä itselle?
-Ensio-

Mustaa multaa hiiltä hapattamalla
TERRA PRETA eli “musta maa” on ihmisen toiminnan tuloksena syntynyttä ravinteikasta maata, jota historiallisella ajalla löydettiin ensimmäisen kerran Amazonilta,
Brasiliasta. Sittemmin terra preta -kerrostumia on löydetty eri puolilta maailmaa, ja
ainakin viikinkien on oletettu tunteneen sen valmistuksen.
Typpi ja fosfori ovat ravintokasvien kasvulle välttämättömiä ravinteita. Niiden viimeisiä esiintymiä louhitaan maaperästä samaan aikaan kun miljoonilla ja taas miljoonilla litroilla puhdasta vettä huuhdellaan puhdistuslaitosten eroteltavaksi virtsaa,
jossa näitä ravinteita esiintyy juuri oikeassa suhteessa.
Mustaa maata syntyy, kun hiiltä ladataan ravinteilla, virtsaa ja muita eloperäisiä jätteitä nestepinnan alla hapattamalla. Hiili imee ravinteet huokosiinsa muutamien
viikkojen hapatusprosessin aikana, minkä jälkeen seoksen annetaan kompostoitua,
kivennäis- tai savipitoisen maan, talousjätekompostin, lehtikarikkeen ja muiden puutarhajätteiden kanssa kerrostettuna. Lopputuloksena ei ole lannoitetta, vaan pysyvästi ravinteikasta multaa, josta ravinteet eivät huuhtoudu vaan vapautuvat vähitellen vuosikymmenten, jopa vuosisatojen kuluessa.
Amazonin terra preta on tutkijoiden mukaa valmistettu maahan kaivetuissa saviruukuissa, joissa käymäläjätteen seassa on ollut kasvijätteitä ja 15-20 tilavuusprosenttia
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hiiltä. Kun ruukku on täyttynyt, on se suljettu kannella 2-4 viikoksi. Hapatusprosessin
päätyttyä ruukun pohja on rikottu terävällä esineellä, jotta maaeliöt ovat päässeet
viimeistelemään prosessin.
Terra pretassa tarvittavaa biohiiltä voi ottaa talteen tulipesien tuhkan joukosta siivilöimällä. Tuhka kelpaa sellaisenaan kasvimaille lannoitteeksi - perunamaata lukuun
ottamatta - mutta emäksisyytensä vuoksi sitä ei tule käyttää terra preta urinaarissa,
jotta hapatusprosessi ei häiriinny. Prosessin ja ravinteiden hyödyntämisen jouduttamiseksi hiili voidaan murskata. Työturvallisuussyistä murskattava hiili kannattaa
kostuttaa. Tai vähintäänkin on syytä käyttää jonkinlaista hengityssuojainta, jotta hiilipöly ei kulkeudu keuhkoihin. Hiiltä ei kannata viskellä kasvimaalle sellaisenaan, sillä
silloin se lataa itsensä maassa jo olevilla ravinteilla ja maa köyhtyy aina siihen asti
kunnes hiili alkaa hajota ja vapauttaa varastojaan kasvien käyttöön.
Ellei biohiiltä ole saatavissa muiden prosessien sivutuotteena, sitä voidaan myös
valmistaa kartion muotoisessa polttokattilassa varta vasten terra preta -käyttöön.
Mikäli polttokattila täytetään pienillä risuilla ja neulasilla, ei murskausvaihetta tarvita lainkaan.
Yksinkertaisimmillaan TP-urinaari voi olla esimerkiksi kannellinen 40 litran muovisaavi. Sille voi rakentaa yksinkertaisen, siirrettävän istuimen virtsanohjaimineen ja
vaahtomuovipehmusteineen. Mikäli istualtaan pissaaminen uhkaa joidenkin urean
lahjoittajien miehisyyttä, voidaan urinaari-istuimen viereen laittaa toinen saavi, ilman istuinkehikkoa. Osumatarkkuuden parantamiseksi sen alle on hyvä laittaa jonkinlainen tukeva koroke.
Koko hiilimäärää ei kannata laittaa saavin pohjalle kerralla, sillä nestepinnan yläpuolelle jäävään osaan ravinteet eivät imeydy, vaan ne haihtuvat ilmaan ja aiheuttavat
hajua. Aivan alkuvaiheessa saavin pohjalle voi laittaa hieman vettä. Vessapaperit laitetaan erilliseen koriin ja viedään poltettavaksi. Paperin sijaan voi myös käyttää pienen määrän vettä. Vessareissulle mukaan otettava pieni, henkilökohtainen peppupyyhe on hyvä idea. Kesäaikaan vessapaperin sijaan voi käyttää vaikka leskenlehtiä,
joiden mukana prosessiin saadaan tarvittavia maitohappobakteereja. Talvella hapatuksen käynnistykseen voi käyttää vaikkapa hapankaalin lientä. Urinaariin voi myös
heittää vihreitä, mielellään pesemättömiä keittiöjätteitä. Haju on merkki ilmaan
haihtuvasta typestä eli siitä, että urinaarissa ei ole riittävästi hiiltä typpeä sitomaan.
Kun saavi on kohtalaisen täynnä, istuinkehikko nostetaan tyhjän saavin ympärille ja
täysi saavi peitetään kannella. Sen annetaan muhia rauhassa vähintään 2-4 viikkoa,
kylmissä oloissa muutamia kuukausia. Jälkikäsittelyn tekevät lierot ja kastemadot
aumakompostissa.
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Varmistaakseen, ettei keittiökasvien kasvattamiseen käytetyssä mullassa ole lääkeainejäämiä ja synteettisiä hormoneita, kannattaa rakentaa kaksi erillistä käymälää: yksi luomuelimistöille ja toinen lääkkeiden ja hormonien käyttäjille. Siinäpä sitten kukin saa vessan ovella tovin pohtia, miten omaa elimistöään kohtelee. Epäpuhtaan TP-mullan voi käyttää vaikka koristepensaille.
-Selma Kilpi-

Outdoor life is for everybody to enjoy!
The Outdoor Association of Kuopio – PUIJON LATU is a promoter of outdoor activities and an organization which is open to all. The main objective of Puijon Latu has
always been to increase people’s interest in exercise as well as developing possibilities for outdoor, conditioning and recreational exercise.
We have approximately 1800 members. Most of our activities take place in Kuopio
but we also make trips outside of the region to Lapland for example.
Some of our activities include:







trekking
skiing
paddling
walking & cycling
skating on frozen lake waters
geocaching

Pilppa Lodge
Puijon Latu operates mainly in Pilppa Lodge. Pilppa Lodge is located 8 km from the
city center, by the beautiful Lake Kallavesi.
Three reasons to join Puijon Latu:
Get Some Fresh Air! Get involved! Act!
Further information about activities and membership:
E-mail: Anuliina.savolainen (at) gmail.com Tel: 040 760 6583
www.puijonlatu.fi

www.facebook.com/puijonlatu
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Latulaisen lauteilla - Liisa ja Seppo Karppinen
Suuri ryhmä latulaisia ja Puijon seurakunnan väkeä nauttii vuosi toisensa
jälkeen Lapin lomasta Vuontispirtillä.
Sinä Seppo olet ollut viikkopappina nyt
perätysten kolme kertaa. Liisa on ollut
mukana ja toimitti maaliskuussa yhdessä kanssasi viikkomessun, diakoni
kun on koulutukseltaan.
Teistä on tullut puijonlatulaisia vasta
vähän aikaa sitten. Kerroitte, että päätös liittyä Latuun syntyi tämän vuoden
Vuontispirtin hiihtolomaviikolla.
Miten syttyi kimmoke liittymiseen?
Liityimme Puijon Ladun jäseniksi monestakin syystä. Tärkein syy on se, että
Puijonlatulaiset ovat rehtiä ja reipasta
porukkaa. Olemme sen kokeneet niinä
kuutena kertana, joina olemme olleet
mukana viikon 10 hiihtolomalla. Toinen syy on, että Liisan jäädessä pois
työelämästä tulevana kesänä meillä on
mahdollisuuksia osallistua enemmän
toimintaan. Kolmas on ihmisten seura;
kahdestaan Kurkimäessä on kivaa,
mutta se ei riitä.

sellaista joukkoa, joka etenee sitkeästi
eikä turhasta valita.
Millaisia harrastuksia teillä on ja miten ne liittyvät Puijon Ladun toimintaan?
Talvella hiihto ja kesällä kävely ja liikkuminen luonnossa. Olemme kasvaneet maalla luonnon keskellä ja tottuneet elämään ja liikkumaan luonnossa.
Luonto on luonnollista meille ja latulaisille. Harrastukset liittyvät maalaisnaisen ja -miehen puuhiin vuoden kierron
mukaan ja remonttihommiin. Kaikki
rapistuu, jos paikoista ei pidä huolta.
Siitä on tullut harrastus.
Mitä odotatte tulevaisuudelta Ladun
toiminnassa?
Odotamme, että jonkin ajan kuluttua
päästäisiin pyöräilemään ja melomaan.
Niissä hommissa ollaan tosi lähellä
luontoa. Ja tietysti odotamme yhdessä
tekemistä. Talkoohenki ja yhdessä aikaan saadun näkeminen ovat aina kokemisen arvoisia.

Millaisia kokemuksia olette saaneet
Puijon Ladun toiminnasta ja väestä?

Haluaisitteko kertoa vielä perheestänne?

Kokemukset ovat kautta linjan olleet
erittäin myönteisiä. Toiminnan suunnittelu näyttäisi nousevan jäsenkunnasta. Tehdään niitä asioita, jotka saavat kannatusta. Lisäksi latulaiset ovat

Liisa on ollut 38 vuotta perhepäivähoitajana ja hoitanut omatkin lapset ’siinä
sivussa’. Seppo on toimitellut papintöitä ja loppuvuodet käynyt Pieksämäellä
opettamassa kirkon- ja sosiaalialan
opiskelijoita Diakonia-ammattikorkeakoulussa.
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Kuva: Jorma Ikonen

Lapsia meillä on kuusi (24 - 41 v.), joista kolme asuu Kuopiossa. Lapsenlapsia
(8 kk - 14 v.) on viisi. Viime vuonna
saatiin kokea kahdet ristiäiset ja yhdet
häät, mitkä ovat tietysti mieleen jääviä
ainutkertaisia tapahtumia.
Lapsista valtaosa harrastaa liikuntaa
maratonjuoksusta voimanostoon. Innostuvatko latulaisiksi, sen aika näyttää. Toivottavasti meidän kokemukset
ja kertomukset toimivat yllykkeenä.

Terveisenne Latulaisen lukijoille
Latulaisten on tärkeä muistaa, että kysymyksessä on vapaa kansalaistoiminta ilman työelämän paineita. Siitä kannattaa nauttia ja pitää siitä kiinni. Vapaa seurustelu on ihmiselle täysin välttämätöntä ja se kun yhdistetään ihmisen parhaaseen virkistäjään eli luontoon niin mikä on ollessa.
- Liisaa ja Seppoa jututti Irma Ikonen -

Puijon Latu 1941 – 2016
75 vuotta
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Geokätköilijä Laivon Hepokalliolla
gottokaksi Premium Member
Sileestone 21/04/2013

1564

Found

Vielä klo 02 ilma oli plussan puolella, joten panin kellosta herätyksen pois. Mutta
seitsemän aikaan olikin pakkasta pari astetta, joten piti lähteä kiireellä rantaan katsomaan tilannetta. Alkumatkalla jään pinta olisi kestänyt retkiluistimet, mutta pääsihän siinä suksillakin, jotka olivat jo tarpeen Hepokalliota lähestyttäessä. Paluumatka
jäi puoleen päivään, ja silloin jään pinta oli pehmennyt ihanteelliseksi suksille.
Vaikka nousu kallioon oli nyt kuivan takia helppoa, piti minun välillä laskeutua takaisin alas tasaamaan pulssia. Ylhäältä lähestyessä tuli mieleen paikan nimeen liittyvä
tarina. Näkyi jopa vanha nuotion pohja. Tarinahan kertoo, että tukkirekeä ei saatu
liikkeelle hepoa pieksämällä ennen kuin mahan alle sytytettiin nuotio. Sitten pillastunut hevonen tuli rekineen jäälle asti. Muutama tukki oli säilynyt melkein ehjänä.
Mukana olevista retkiluistelijan turvavarusteista löytyi tälle kätkölle suositeltu väline. Niinpä loppukin sujui turvallisesti. Kiitos kätköstä. Oli mukavaa hiihdellä talven
toiseksi parhaissa olosuhteissa. Huomenna lienevät ne parhaat.
geocaching.com -sivulta gottokahden luvalla kopioi Ensio

Välillä väylällä Väliväylä
Väliväylä eli Valkealan reitti on vanha uittoreitti, joka johtaa Saimaan vesistöstä Lappeenrannasta Kymijoelle Kouvolaan. Melontareittinä se on monipuolinen ja vaihteleva sisältäen järvi- ja jokiosuuksia, virtapaikkoja, pieniä koskia ja muutamia maakannaksia. Reitin nähtävyyksinä on mm. kalliomaalauksia, sotahistoriallisia kohteita,
Kannuskosken mylly, koskipaikkoja ja patoja. Vesi on ainakin Etelä-Suomen asteikolla puhdasta ja melko kirkasta.
Koko Väliväylän reitin pituus on luokkaa 150 km, mutta reitiltä voi valita haluamiaan
osuuksia ja esim. viikonloppuretkeksi löytyy useita eri vaihtoehtoja. Aloitimme oman
melontaretkemme Luumäeltä Taavetin lomakeskuksen leirintäalueelta ja lopetuspaikkana oli Kouvolan Käyrälammen hiekkaranta Tykkimäen huvipuiston kupeessa.
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Varsinaisia melontapäiviä oli neljä, ja melontamatkaa kertyi yhteensä noin 80 km.
Allekirjoittaneen lisäksi retkikuntaan kuuluivat Marja, Martti, Satu, Timo ja Tuija.
Ensimmäisenä retkipäivänä la 13.6. ajoimme Kuopiosta Taavettiin, jonne jätimme
kaikki tavarat ja suurimman osan melojista leiriä pystyttämään. Kuskit siirsivät autot
Kouvolaan ja paluu Tykkimäeltä Taavettiin tapahtui kätevästi bussilla 6-tietä pitkin.
Taavetissa tutustuimme monipuoliseen retkikeitinmallistoon, saunoimme ja innokkaimmat pääsivät uimaan Kivijärvessä.
Varsinainen melontaosuus alkoi sunnuntaina, jolloin meloimme retken pisimmän
päivämatkan 28 km Kivijärveltä Haukkasaareen. Matkan varrella pidimme sadetta
kivassa paikassa virran varrella laavussa, jossa myös muutama eteläisen naapurimaan kalastaja lämmitteli saalistaan. Kalamaniemen kärjessä tiirailimme kalliomaalauksia.

Haukkasaari on pieni ja mukava laavulla ja kaikille avoimella saunalla varustettu saari. Puuvajan polttopuut olivat vähissä, mutta sauna saatiin kuitenkin lämmitettyä jopa niin lämpimäksi, että uimassa tarkeni käydä. Sateisen sään ja viileän veden lisäksi
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uimista vauhditti lokki, joka oli tehnyt pesän saunan laiturille ja hautoi siellä muniaan, eikä suhtautunut kovinkaan vieraanvaraisesti uimareihin.
Timo pystytti sisäteltan laavun sisälle aivan ruokapöydän viereen. Näin teltta ei kastu sateellakaan ja aamukahvin pummaaminen retkitovereilta onnistuu kätevästi
suoraan makuupussista käsin ojentamalla kuksa ulos teltan oven raosta…
Maanantaina aamukahvittelun jälkeen jatkoimme Haukkasaaresta Kannuskosken
uimarannalle, jossa rantauduimme ja kärräsimme kajakit pikkutietä pitkin myllyn ja
voimalaitoksen patojen ohi. Poikkesimme Väliväylän etapissa kaupassa ja baarissa.
Melontaa jatkoimme lounaan jälkeen Väliväylän etapin rannasta.
Kannuskosken tienoilla reitti muuttui kapeammaksi ja jokimaiseksi. Aurinko pilkahteli pilvien raosta laskiessamme Niskakosken pieniä virtapaikkoja. Tämän jälkeen tultiin Kyykoskelle, joka oli (koskiltaan helpon) reittimme vaativin koski. Kyykoskessa
joutui vähän ohjaamaan kajakkia, jotta ei ajautuisi kiville. Kaikki eivät halunneet Kyykoskea laskea (vaikka jälkeenpäin mieli taisi muuttua), joten pääsin harjoittelemaan
koskenlaskua useita kertoja laskemalla toistenkin kajakkeja alas koskea. Hienolta
puusillalta oli hyvä katsella koskea ja seurailla koskenlaskua.
Kyykosken jälkeen saavuimme Sulunkoskelle, joka on sileiden ja laakeiden kallioiden
reunustama pieni virtapaikka. Sulunkoskella on iso keittokatos, laavu ja riittävästi
telttapaikkoja. Tämä oli retkemme ainoa yöpaikka, jossa ei ollut saunaa, mikä puutteena mainittakoon. Toisaalta näköala oli hyvä ja uni maittoi teltassa virran solinaa
kuunnellessa. Maanantain melontamatkaksi tuli 17 km.
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Seuraava aamu oli aurinkoinen. Leirin purkamisen jälkeen Sulunkoski antoi hieman
vauhtia melontaamme ja jatkoimme matkaa kapeahkolla reitillä kallioseinämien ja
Vääntäjän tilan ohi kohti Tirvaa. Matkan varrella oli pari virtapaikkaa. Tirvan voimalaitos kierrettiin kärrypelillä kajakkeja kuskaten, kosken kuohuja ja villejä lupiineja
katsellen. Melontareitti jatkui leveänä virtana kohti Kouvolaa. Mankin autiotuvalla
keiteltiin kahvit. Jaakonniemen taukopaikkaa ohittaessamme vastatuuli oli yltynyt ja
saimme ponnistella, jotta ehdimme Puhjonrantaan saunavuorolle! Melontamatkaa
päivälle kertyi n. 25 km. Retken viimeinen yö nukuttiin lakanoiden välissä seurakunnan kurssikeskuksessa, mutta ruoka kokattiin tietysti retkikeittimillä retken hengen
mukaisesti.
Keskiviikkona retken viimeinen päivä valkeni melko aurinkoisena ja tyynenä – oli
reissun paras sää. Pienkone kaarteli yläpuolellamme näytösluonteisesti, taisi olla tilattu ylilento. Jyräänkosken padon ohitus jäi mieleen. Ensin melottiin kapeaa kanavaa, jonka toiselta laidalta vesi tulvi kiviseen koskeen. Sitten kajakit kannettiin kierreportaikkoa pitkin alas laiturille, josta melonta jatkui. Paaskosken nivat olivat mukavia meloa, ja pian oltiinkin jo maalissa Käyrälammella. Viimeisen päivän melontamatka oli lyhyt ja illaksi ajelimme Pilppaan palauttamaan kajakkeja.
Väliväylä on melko helppo ja vaihteleva retkimelontareitti, pääosin järveä ja leveää
virtaa, paikoitellen nivoja ja pieniä, lähinnä I-luokan koskia. Ainakin alkukesästä vettä
riitti hyvin virtapaikkojen melontaan. Muutama pato täytyy kiertää maitse, joten kanoottikärryt ovat erittäin suositeltava varuste siirtymien helpottamiseksi. Reitti soveltuukin parhaiten juuri melontaretkeilyyn, sillä veneiden ja isompien alusten kanssa on hankala kiertää patoja ja päästä kapeikoista läpi.
Kalliomaisemia reitillä riittää, hiekkarannat ovat harvassa. Lukuisten mökkien, maatalojen ja taajamien läheisyyden vuoksi Väliväylällä ei valitettavasti pääse erämaiseen tunnelmaan. Melko viileänä alkukesänä reitillä oli hiljaista, mutta kesälomakautena mökkiläiset luultavasti kansoittavat rantoja. ”Sivistyksen” läheisyyden ansiosta
reitin varrelta löytyy majoitus-, ruokailu- ja ohjelmapalveluja, joita retkeilijä voi halutessaan hyödyntää.
Väliväylän melontareitistä löytyy runsaasti tietoa netistä, tosin tieto on vähän hajallaan. Kannuskoskelta Kouvolaan-osuudesta on laadittu erillinen melontareittikartta,
jota voi hakea netistä tai esim. Kouvolan matkailupalvelusta.
Juttu ja kuvat Sulunkoski ja kallio

-Antti L-
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Vuokrattavat RETKITAVARAT
Vaellusteltta, 3 hlöä
Vaellusteltta, 2 hlöä, 2 kpl
Rinkka
Ahkio, 6 kpl
Retki-/eräsukset, 2 paria
Trangia
Lumikengät, useita pareja
Potkurit, 3 kpl
Kasviskuivuri
Kuomuperäkärry
Kävelysauvoja
Kanootit
Tanskan pyöräilykartat

Yhteyshenkilö

Puh.

Veikko Saikkonen
Veikko Saikkonen
Veikko Saikkonen
Risto Häyrinen
Risto Häyrinen
Risto Häyrinen
Vesa Karhunen
Vesa Karhunen
Vesa Karhunen
Vesa Karhunen
Vesa Karhunen
Heikki Väisänen
Riitta Karhunen

050 548 4613
050 548 4613
050 548 4613
0400 678 833
0400 678 833
0400 678 833
0400 275 562
0400 275 562
0400 275 562
0400 275 562
0400 275 562
0500 600 778
040 758 6844

Viikko

Vrk

15€
3€
10€
2€
10€
2€
20€
4€
10€
2€
5€
1€
7€
1,50€
5 €/ kerta
5€
1€
40€
10€
4€
1€
katso netistä

Vuokrat maksetaan Puijon Latu ry:n tilille IBAN FI24 3636 3010 4504 76, BIC TAPIFI22.
Viestikenttään: vuokraaja, väline ja aika. Vuokraan lisätään toimitusmaksu 5 €, mikäli nouto ja
palautus eivät tapahdu Pilpan aukioloaikoina.
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Puijon Ladun tapahtumakalenteri 2016
HUOM. Tapahtumatietoja tarkennetaan www‐sivuille: http://www.puijonlatu.fi/
Seuraa tapahtumia myös Facebookissa: www.facebook.com/puijonlatu

Geokätköilyä
Aika
la 30.4.

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

Tapahtuma
Jäsensaunat Pilpassa
klo 17.30 ‐ 20.30

Yhteystiedot
Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

Jäsensaunat ke ja la Pilpassa
klo 17.30 ‐ 20.30

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ke 1.5.

Pyöräilyn kilometrikisa alkaa
ja kestää 22.9. asti

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

ti

Metsämörri‐ ja metsämyttys‐
koulut 3.5., 10.5. ja 17.5.

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

la 7.5.

Kevättalkoot Pilpassa klo 10

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 7.5.

Valtakunnallisen pyöräily‐
viikon avaus torilla klo 13

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

la 14.5.

Yhdessä pyöräillen
torilta klo 13 Pilppaan

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

su 15.5.

Metsämieli‐retki Pilpasta
Martti Rissanen, 050 595 9021
klo 12 mukana runoretkeläiset

la 21.5.

Kevättalkoot Pilpassa klo 10

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 21.5. ‐
su 22.5.

Jokimelontaa
Oravareitti/Juva, Sulkava

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

su 22.5.

75 v Kevätretki Pisalle

Laila Mujunen, 040 745 7881
Risto Häyrinen, 0400 678 833

TOUKOKUU

ma 23.5.+ Melonnan peruskurssi I
ma 30.5. Pilpassa

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

ke 25.5. +
to 2.6.

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

Melonnan peruskurssi II
Pilpassa
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Aika
Tapahtuma
KESÄKUU

Yhteystiedot

Jäsensaunat ke ja la Pilpassa
klo 17.30 ‐ 20.30

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

Keskiviikkomelonnat
Pilpasta lähivesille (ei 15.6.)

Pauli Tuovinen, 0400 668 324

to 2.6.

Melonnan peruskurssi II
Pilpassa

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

pe 3.6. ‐
su 5.6.

Melontaretki Jongunjoelle
Lieksaan

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

la 4.6. ‐
pe 10.6.

Saaristopyöräily Joensuun
Ladun kanssa

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

su 5.6.

Majavamelonta, Virtasalmi

Kalevi Markkanen, 040 531 6444

vko 23 tai
vko 24

Ilomantsin Susitaival
n. 30 km vaellus/3 vrk

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

ke 8.6.

Senioripäivä klo 13 ja
Jäsenilta klo 18 Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 11.6. ‐
pe 17.6.

Suomi Meloo –viesti
Keuruu ‐ Padasjoki

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

ke 15.6. ‐
su 19.6.

Melonta‐/patikkaretki
Hossaan Suomussalmelle

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

pe 24.6.

Juhannusaaton sauna
klo 17.30 ‐ 20.30

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

Jäsensaunat ke ja la Pilpassa
klo 17.30 ‐ 20.30

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

Keskiviikkomelonnat
Pilpasta lähivesille

Pauli Tuovinen, 0400 668 324

ke 6.7.

Heinätalkoot Pilpassa klo 10

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ti 12.7.

Teatteripyöräily
Tammenrantaan

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

ke 27.7. ‐
su 31.7.

Water Route
melontatapahtuma

Heikki Väisänen, 0500 600 778
heikki.vaisanen (at) uef.fi

HEINÄKUU
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Aika
ELOKUU

Tapahtuma

Yhteystiedot

Jäsensaunat ke ja la Pilpassa
klo 17.30 ‐ 20.30

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

Keskiviikkomelonnat
Pilpasta lähivesille

Pauli Tuovinen, 0400 668 324

elokuu?

Perheiden ulkoilupäivä
Pilpassa klo 10 ‐ 14

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

ti 2.8. ‐
la 13.8.

Melontaretki Inarijärvelle

Matti Ojala, 050 303 8396
info (at) kanootti.fi

pe 5.8. ‐
su 7.8.

Melontaretki Lentualle
Joensuun Ladun kanssa

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

vko 32 ‐
vko 33

Vaellus Lofooteilla

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

ke 10.8.

Niittytalkoot Pilpassa klo 10
Kuopion kaupungin kanssa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

to 18.8.

Pelastautumisharjoitukset
melojille Pilpassa

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

la 20.8.

Kuutamomelonta Pilpasta

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

ti 23.8.,
ti 30.8.

Metsämyttys‐ ja
metsämörrikoulu

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

ke 24.8.

Jäsenilta Pilpassa klo 18

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

SYYSKUU‐ JOULUKUU
pe 2.9. ‐
su 4.9.

Yhdessä meloen
Konnevedellä

Veli‐Matti Lehtonen, 040 586 8064
weltsu.lehtonen (at) gmail.com

la 3.9. ‐
la 10.9.

75 v Syysretki ja vaellus
Äkäslompolossa

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

ti 6.9.,
ti 13.9.

Metsämyttys‐ ja
metsämörrikoulu

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

la 24.9. ‐
su 25.9.

Latualueen yhteinen retki
Tiilikan kansallispuistoon

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367
ks.tuppurainen (at) luukku.com
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Aika
pe 30.9.

Tapahtuma
Melontakauden päätös ja
uuden suunnittelua Pilpassa

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

la 1.10.
asti

Jäsensaunat ke ja la Pilpassa
syyskuussa klo 16.30 ‐ 19.30

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 1.10. ‐
su 2.10.

Karpaloretki Tiilikan
kansallispuistoon

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

lokakuu

Retkeilyn teemailta

pe 7.10. ‐
su 9.10.

Retkiruokakurssi
Pilpassa

Heikki Väisänen, 0500 600 778
heikki.vaisanen (at) uef.fi

la 15.10.,
(la 29.10.

Syystalkoot Pilpassa klo 10
jos on tarpeen)

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

marras

Talkoolaisten palkitseminen

ke 2.11.

Puijon Ladun syyskokous
Lounas‐Salongissa klo 18

marras‐
joulukuu

Melontaharjoitukset Niiralan
uimahallissa la 18.30 ‐ 20

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

la 12.11. ‐ Kaamosyöpyminen
su 13.11.

Veikko Saikkonen, 050 548 4613
veikko_saikkonen (at) msn.com

la 3.12. ‐
la 10.12.

Ensilumen hiihtoviikko
Kiilopäällä

Paula Määttänen, 050 917 5440
paula.maattanen()dnainternet.net

ti 6.12.

Lipunnosto Pilpassa klo 12

su 18.12.

Pikkujoulu Pilpassa
sauna klo 16, puuro klo 18

la 31.12.

Uudenvuoden hiihto/luistelu
Pilppaan

la 31.12.

Vuoden 2017 vastaanotto
Pilpassa
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Pyöräily kesällä 2016
Pyöräilykausi alkaa ilmoittautumalla
Kilometrikisaan Puijon Ladun joukkueessa. Kirjaudu joukkueeseen osoitteessa www.kilometrikisa.fi
Ilmoittautumiskoodi, jota kysytään ilmoittautuessa on: puijo

mukavaa. Kahvio auki: kahvia, pullaa ja
makkaraa myytävänä.
4. - 10.6. Pyöräretki Turun saariston
Rengastielle. Retki Joensuun latulaisten kanssa on majoitusten osalta loppuun varattu. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.

Kisa poljetaan ajalla 1.5. - 22.9.2016.
7.5. Valtakunnallisen pyöräilyviikon
avaus torilla klo 13. Toritapahtuman
jälkeen pyöräkulkue kiertelee kaupungilla ja päättyy museokortteliin, jossa
voit keskustella pyöräilyyn liittyvistä
asioista ja nauttia oman makusi mukaan virvokkeita.
Kulkueeseen toivotaan pyöräilijöitä
kaikenlaisilla ajopeleillä ja värikäs, persoonallinen pukeutuminen tuo lisäarvoa. Latulainen, näy ja osallistu tapahtumassa pyöräilyn edistämiseen!
Lisää tapahtumasta Kuopion hyötypyöräilijöiden Facebook-sivuilta.
14.5. Suomen Ladun Yhdessä pyöräillen päivänä ajetaan Pilppaan. Yhteislähtö pyöräilyyn klo 13 Veljmies-patsaan vierestä Kauppakadulta. Voit
myös ajaa omia polkujasi perille.
Pilpan pihapiirissä opastusta pyörähuoltoon sekä pihapelejä lapsille ym.

12.7. Teatteripyöräily Tammenrantaan.
Lähtö Neste Puijonlaakso klo 17.30 tai
Pitkälahti, Hulkontien alikäytävän kohdalla klo 18.
Kappaleena esitetään komedia: Kello
tikittää.
Mahdollisesti muita pyöräretkiä ”äkkilähdöllä”.
Seuraa kotisivuja ja Facebookia.
Lisätietoa retkistä Riitta: 040 758 6844
tai rkarhunen (at) gmail.com
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Melontaretkille
Tulevan kesän ohjelma on melko pitkälle suunniteltu. Retket ovat perinteiseen tapaan yhteisiä Kallan Melojien
kanssa. Voit siis osallistua myös Kallan
Melojien retkille, jos sopivia sattuu
kohdalle (www.kallanmelojat.net).
Kesällä on hyvät mahdollisuudet lähteä
Kuopion kierrolle, sillä retki on sekä
meidän että Kallan Melojien kalenterissa. Lisäksi Timo Tuppuraisella on
mielenkiintoinen idea kierrolle.
Joensuun Ladun kanssa yhteinen retki
on suunniteltu Lentualle Kuhmoon
5.8. - 7.8.2016 ja muutamasta muusta
retkestä on ilmoitus tässä lehdessä.
Keskiviikkomelonnat ovat tulevankin
kesän vakio-ohjelmaa kesä-elokuussa
(ei 15.6.). 6.7. ja 3.8. lähtö/paluu on
muualta kuin Pilpasta. Ohje Pilpasta
lähtöihin: Klo 17 alkaen nimi vajakirjaan haluamasi kanootin kohdalle. Ohjaaja voi tarvittaessa jakaa kalustoa
toisinkin ja klo 18 ollaan jo vesillä. Kesto on n. 2,5 – 3,5 tuntia ja usein siihen
sisältyy maatauko tulipaikalla. Vaihtovaatteet vesitiiviisti kanoottiin sekä
evästä ja juomaa mukaan. Sopii aloittelijoillekin, esim. kokeneemman kaverina kaksikossa.
Kaksi peruskurssia (täynnä) aloittavat
jälleen touhut Pilpan melontarannassa.

Tapahtumat löytyvät nettisivuiltamme:
www.puijonlatu.fi -> Melonta.
Melojilla on sähköpostilista ja Facebook –ryhmä. Niiden avulla pyritään
välittämään tietoa ja niillä voi mm. kysyä seuraa omatoimimelonnoille. Liittymisohjeet löytyvät nettisivujemme
Materiaalirepusta
(http://www.puijonlatu.fi/materiaalireppu/).
Materiaalirepusta löytyy myös muita
melontaan liittyviä ohjeita ja muuta
melontaan liittyvää.
HUOM! Kaverimelonnan ohje: Jäsen
voi ottaa mukaansa korkeintaan kaksi
muuta kanoottia, ja kaveri-/tutustumismelonta maksaa aina, kun käytetään seuran kalustoa.
Suosittelen taas turva-asioiden kertaamista. Tekniikka-asioita voi katsoa
vaikkapa animoidusta melontaoppaasta: http://www.kayakpaddling.net/fi/
18.8. torstaina harjoitellaan pelastamista ja pelastautumista Pilpan lähivesillä. Sauna lämmitetään.
Vajakirja on kolmiosainen: omatoimimelonnat, keskiviikkomelonnat ja tapahtumat. Kirjaa melontasuunnitelmasi etukäteen ja kuittaa paluusi.
Mukavia retkiä toivotellen
-Paavo Jaakkola-
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Lähde liikkeelle, tule Metsämieli-retkelle su 15.5.
Sunnuntaina 15.5.2016 klo 12.00 alkaen Pilpasta, kesto 3 - 4 tuntia.
Tervetuloa tutustumaan Metsämieli-menetelmään ja luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Metsämieliharjoittelussa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset yhdistyvät
mielentaitoharjoituksiin.
Mielentaitoharjoitusten teemoja ovat mm. läsnäolo, rauhoittuminen ja virkistyminen.
Lisätietoja menetelmästä löytyy www.metsamieli.fi.
Aurinkoisin kevätterveisin,
Metsämieliohjaajat Riitta, Merja ja Sari
Metsämieli-retkelle lähtevät myös runoretkeläiset. Mieli
avoinna ja runoja repussa.
Lisätietoja Martti Rissanen, puh. 050 595 9021

Melontaretki Oravareitille VT1/VT2
la 21.5. - su 22.5. (1 tai 2 pv)
Melotaan yhteensä enintään 50 km vesiluontopolkua Juvalta Sulkavalle. Reitillä on
kapeaa jokea ja pieniä järviä.
Majoitus Sulkavan Oravanpesillä aitassa tai omassa teltassa. On myös mahdollista
meloa pelkkä lauantai (alle 20 km, pari helppoa koskea) tai sunnuntai (vaativampi,
noin 30 km).
Ilmoittautumiset aittamajoitukseen mahdollisimman pian ja telttamajoitukseen
viimeistään 18.5.: luoranen (at) luukku.com tai puh. 040 539 4767.
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Puijon Latu 75 vuotta! Juhlakevätretki Pisan
luonnonsuojelualueelle su 22.5.2016
Retki tehdään linja-autolla. Kokoontuminen Puijon torilla klo 9.00. Paluu iltapäivällä/illalla noin klo 17.00. Kyytiin voi lähteä myös matkan varrelta bussipysäkeiltä etukäteen sopien.
Perillä teemme patikointiretken, mahdollisuus kahteen eri reittiin.
http://www.retkikartta.fi/index.php?id=1912
Retken hinta on 10 €/aikuinen, 5 €/4-14 -vuotiaat. Hinta sisältää linja-autokuljetuksen ja iltapäiväkahvit Laitilan luomutilalla Siilinjärvellä.
Retkieväät varaa jokainen itse.
Tiedot retkestä ovat myös Puijon Ladun nettisivuilla.
Ilmoittautumiset 13.5.2016 mennessä Lailalle tai Ristolle:
laila.mujunen (at) dnainternet.net, puh. 040 745 7881
risto.hayrinen (at) dnainternet.net, puh. 0400 678 833
Ilmoittautuminen on sitova kun osallistumismaksu 10/5 euroa on maksettu
13.5.2016 mennessä Puijon Ladun tilille FI24 3636 3010 4504 76. Viestinä kevätretki
ja osallistujan nimi.
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava erikoisruokavalio ja lähtöpysäkki.
Lisäinformaatiota myös: http://www.luontoon.fi/pisa

Kämmenkivi tornin läheisyydessä
Kuva: www.luontoon.fi/pisa/nahtavyydet
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Jokiretki Jongunjoelle Lieksaan VT2
pe 3.6. - su 5.6.
Viikonlopun melontaretki Lieksaan erämaiselle Jongunjoelle. Melontamatka on yhteensä luokkaa 40 - 50 km.
Yöpyminen omassa teltassa tai mahdollisesti autiotuvassa. Paljon helpohkoja koskia
ja pari-kolme vaikeampaa koskea, jotka voi kiertää maitse. Suositellaan muovista
kajakkia/kanoottia.
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä: luoranen (at) luukku.com tai puh. 040 539 4767.

Melontaretkeilyä Suomussalmen Hossassa VT2
ke 15.6. - su 19.6.
Melotaan 2 – 3 päivän minivaellus ja lisäksi päiväretkiä Hossan retkeilyalueen
kirkkaille vesille ja hiekkarannoille. Pieniä järviä, lampia, jokia ja pieniä koskia.
Yöpyminen omassa teltassa. Suositellaan muovista kajakkia/kanoottia.
Ilmoittautumiset 10.6. mennessä: luoranen (at) luukku.com tai puh. 040 539 4767.

Kiinnostaako retki kesäkuussa?
Retki kesäkuussa Ilomantsissa Susitaipaleella 4 arkipäivää itärajan tuntumassa joko
viikolla 23 tai 24.
Päivämatkat noin 5 km, 10 km ja 15 km ja vaellus päättyy Möhkön kylään.
Viimeisenä vaelluspäivänä on tarjolla erityisen kaunista harjumaisemaa. Vierailu
Petkeljärven kansallispuistossa on myös mahdollista.
Yöpymiset autiotuvissa tai niiden läheisyydessä teltoissa. Jos kiinnostut, ota yhteyttä
15.5. mennessä.
Yhteyshenkilö Lauri Lehtinen, puh. 050 414 5011, lauri.lehtinen (at) pp.inet.fi
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Metsämyttyset ja metsämörrit tutkailevat luontoa
neljänä tiistaina Pilpan alueella
Puijon Latu järjestää Metsämörrikoulun 5 - 7 -vuotiaille lapsille. Se sisältää luonnossa
liikkumista, leikkimistä ja luontoon tutustumista.
Metsämyttysten ryhmään otetaan kahdeksan (8) 2 - 4 -vuotiasta lasta.
Heillä täytyy olla tuttu aikuinen mukana.

Metsämyttyset ja metsämörrit tutkailevat luontoa:
ti 23.8.2016
ti 30.8.2016
ti 6.9.2016
ti 13.9.2016

klo 17.30 – 19.00
klo 17.30 – 19.00
klo 17.30 – 19.00
klo 17.30 – 19.00 koko perheen yhteinen kerta Pilpassa

Kokoontuminen: Pilpantien parkkipaikalla puomin luona.
Mukaan metsämyttys- ja metsämörrikouluun tarvitaan jokaisella kerralla seuraavat
varusteet:
- kumisaappaat!
- säänmukaiset ja lämpimät vaatteet (ei parhainta pukua)
- reppu, johon pakataan:
sadetakki
istuinalusta (esim. pala vanhaa jumppamattoa tai muovipussin sisälle
sanomalehteä)
juoma muovipulloon ja eväsleivät (ei karkkia)
Osallistumismaksu 10 €/lapsi, maksetaan ensimmäisellä kerralla.
Ilmoittautumiset 21.8. mennessä:
Kirsi Tuppurainen p. 040 707 8367 tai ks.tuppurainen (at) luukku.com
HOI KOLIKOK!

TERVETULOA MUKAAN!
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Rajalta rajalle ensimmäiset etapit,
viikko 34 ja viikot 37 - 38
Työelämän ikeestä päästyäni on virinnyt ajatus vaeltaa itäiseltä kolmen valtakunnan
(Suomi, Venäjä, Norja) rajapyykiltä – tai ainakin melkein rajapyykiltä, pyykille ei ole
asiaa ilman viranomaisten lupaa – tunnetummalle Kolmen valtakunnan rajapyykille
lännessä. Koska ikää on jo kertynyt ja mukavuudenhalu melko määräävä tekijä, olen
ajatellut jakaa tämän arviolta 900 km:n vaelluksen useampaan – arviolta 8-10 etappiin – ja kuljen etapin kerrallaan välillä taukoa pitkäänkin pitäen. Yhden etapin kesto
ajallisesti on 1-3 viikkoa. Varaan koko matkan toteuttamiseen 3-5 vuotta joko patikoiden tai hiihtäen eli eri vuodenaikoina, mutta tuskin synkimpänä vuodenaikana eli
marras-tammikuussa, kulkien. Etapit toteutan todennäköisesti mielivaltaisessa järjestyksessä kuitenkin niin, että viimeinen etappi päättyy läntiselle Kolmen valtakunnan rajapyykille. Tavoitteena on matkan tekeminen lisäksi edetä ympäröivästä luonnosta ja maisemista nauttien, mutta kuitenkin päämäärätietoisesti. Jos intoa ja terveyttä riittää, saman retken voisi tehdä toiseen suuntaan siten, että menomatkalla
hiihtäen tehty etappi toteutuisikin patikoiden ja päinvastoin!
Rajalta rajalle – pyykiltä pyykille -vaelluksen – vai pitäisikö käyttää monikkoa, koostuuhan reissu useasta yksittäisestä vaelluksesta – suunnittelu on vielä alkuvaiheessa,
mutta karkea hahmotelma siitä jo on (ks. kartat nettisivuillamme). Aikataulu ja jako
etappeihin puuttuvat tyystin, minkä vuoksi vaelluksesta ei ole ei ole merkintöjä Puijon Ladun tapahtumakalenterissa. Ainakin yksi etappiväli on tarkoitus toteuttaa
vuoden 2016 aikana. Aivan rajan pinnassa ei ole aikomus kulkea, mutta muutamia
ääripisteissä on tarkoitus käydä, jotta voin käyttää ilmaisua ’vaellus rajapyykiltä toiselle rajoja vapaamuotoisesti noudatellen’.
Yksin reissaaminen on mukavaa, mutta mukavampaa se on ainakin silloin tällöin
pienessä ryhmässä. Jos sinulla heräsi mielenkiinto lähteä mukaan yhdelle tai useammalle etapille, olepa yhteyksissä, niin suunnitellaan, miten saisimme yhdistetyksi
intohimomme. Vaellukselleni olen saanut PL:n retkitoimikunnan siunauksen ja niinpä siitä on tarkoitus tiedottaa PL:n tapahtumakalenterissa sitä mukaa kun suunnittelu ja toteutus edistyvät. Tavoitteena on saada aikaiseksi kattava vaelluskertomus
Puijon Ladun 80-vuotisjuhliin mennessä.
Vuoden 2016 aikana on suunnitelmissa kulkea osuudet Utsjoelta Sulaojalle (vko 34)
ja Nellimistä Näätämöön (vkot 37-38). Seuraa tapahtumakalenteria:)
Vaellusterveisin Pekka Tikkanen
pekka.tikkanen (at) ppa.inet.fi, puh. 040 501 0345
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Ruskamatka Ylläkselle la 3.9. - la 10.9.
Puijon Ladun 75-juhlavuoden kunniaksi teemme YHDESSÄ teemalla ruskamatkan
bussilla Ylläkselle. Kuopiosta lähdemme la 3.9. ja kotiin palaamme 10.9.
Majoitumme Stenan majoille, jossa hintaan kuuluu aamupala ja päivällinen sekä päivittäin sauna ja mahdollisuus pulahtaa vilvoittavaan puroon. Majoitus on kolmessa
eri rakennuksessa 2-4 henkilön huoneissa. www.stena.net
Majoituksen hinta on 392 € ja lisäksi tulee bussikuljetuksen osuus n. 110 €.
Viikon aikana teemme yhdessä päiväretkiä lähituntureille .
Mahdolliset vaeltajat voivat osallistua yhteiseen kuljetukseen.
Matkalla noudatetaan Puijon Ladun yleisiä matkaehtoja.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 30.5.2016 mennessä:
Laila Mujunen, laila.mujunen (at) dnainternet.net, puh. 040 745 7881
Paula Määttänen, paula.maattanen (at) dnainternet.net, puh. 050 917 5440
Matkan varausmaksu 50 euroa on suoritettava 30.5.2016 mennessä Puijon Ladun
tilille FI24 3636 3010 4504 76, merkintä ”Ruskamatka”.

Keskinen Ylläs

Kuva: www.yllas-etappi.fi
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Ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä la 3.12. - la 10.12.
Puijon ja Joensuun Latujen perinteinen ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä.
Kuljetus bussilla Kuopiosta. Majoitusta on tarjolla hotelli Niilanpäässä, 4 hlön lomahuoneistossa, kämppätyylisessä mökissä, hirsimökissä ja Pohjan tyttäressä. Kuvia ja
tietoa lisää majoituksesta ja varustustasosta löytyy www.kiilopaa.fi.
Aamiaispaketti koko viikoksi ennakkoon varattuna on 66 €/hlö ja
päivällispaketti 138 €/hlö.
Matkan järjestelyssä noudatetaan Puijon Ladun matkaehtoja.
Ilmoittautumiset majoitustoiveineen ja ruokavalintoineen 1.9.2016 mennessä sekä
lisätietoa: paula.maattanen (at) dnainternet.net, puh.050 917 5440.
Matkan varausmaksu 100 € on suoritettava 1.9.2016 mennessä Puijon Ladun tilille
FI24 3636 3010 4504 76, viesti ensilumi 16.

30

YHTEYSTIEDOT 2016
POSTIOSOITE: Puijon Latu ry, Vahverotie 12, 70800 KUOPIO
PUHEENJOHTAJA:
Vesa Karhunen, Pilpan isäntä

0400 275 562, vek.karhunen (at) gmail.com

HALLITUS:
Markku Hynninen
Tarja Lyyra
Laila Mujunen
Paula Määttänen
Veikko Saikkonen, turvallisuusvastaava
Martti Rissanen
Kirsi Tuppurainen, sihteeri
Merja Örmälä

0400 275 278, markku (at) hynninen.fi
050 420 0574, tarja.lyyra (at) gsk.com
040 745 7881, laila.mujunen (at) dnainternet.net
050 917 5440, paula.maattanen (at) dnainternet.net
050 548 4613, veikko_saikkonen (at) msn.com
050 595 9021, martti.iivari52 (at) gmail.com
040 707 8367, ks.tuppurainen (at) luukku.com
044 290 2600, merja.ormala (at) gmail.com

VARAJÄSENET:
Ensio Holopainen, rahastonhoitaja
Heikki Väisänen, varapuheenjohtaja

0400 191 053, ensio.holopainen (at) pp.inet.fi
0500 600 778, heikki.vaisanen (at)uef.fi

Pilpan varaukset ja varaustiedustelut
www-sivut
facebook-sivu
Timo Sylvänne, webmaster

040 537 8038
http://www.puijonlatu.fi/
www.facebook.com/puijonlatu
044 571 6554, timo.sylvanne (at) aanimeri.fi

TOIMIKUNNAT 2016 - Koollekutsujat
Kävely ja pyöräily:
Riitta Karhunen,
puh. 040 758 6844

Maja:
Vesa Karhunen,
puh. 0400 275 562

Perheliikunta:
Kirsi Tuppurainen,
puh. 040 707 8367

Retkeily ja hiihto:
Paula Määttänen,
puh. 050 917 5440

Melonta:
Paavo Jaakkola,
puh. 0400 892 443

Tiedotus:
Minna Halme
puh. 050 330 0055

Pilpan majan osoite:
Pilpantie 261, 70780 KUOPIO
Pankkiyhteys:
IBAN FI24 3636 3010 4504 76,
BIC TAPIFI22,

(viestiksi maksun aihe)
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Aada Pölhönsaaressa. Mikähän kolossa luuraa? Sulat ojennukseen.
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Keväinen pihlaja Kuva: Jorma Ikonen

