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Kahvio on auki viikonloppuisin klo 10 -15, hyvillä hiihtokeleillä myös 
muina päivinä.  Hiihtolomaviikoilla 8 - 10 kahvio on auki joka päivä. 
Tarkista aukiolo: www.puijonlatu.fi

Tule kävellen, pyöräillen, hiihtäen,  
lumikenkäillen tai luistellen.
HERKUTTELE itseleivotut pullat ja  
sämpylät, tuore kahvi, kuuma kaakao ym.  
RENTOUDU majan takkatulen ääressä.

Pilpan maja: Pilpantie 261, 70780 Kuopio

PILPAN ULKOILUKAHVIO AUKEAA 1.1.2017
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Puheenjohtajalta 
KESÄSTÄ SYKSYYN

Uusi kuorikekäymälä  (”Ähkä-Cee” ) sekä  sen seinä-
lautaan kirjoitettu  teksti . (Kuvat: Paavo Jaakkola)

Juhlavuotemme eloisa toiminta on ko-
mea näyttö siitä, mitä saamme aikaan, 
kun puhallamme yhteen hiileen. Useiden 
tapahtumien osanottajamäärät ovat 
nousseet liki maksimiin. Myös majallam-
me on vieraillut ennätysmäärä ulkoili-
joita huomioiden latukahviossa kävijät, 
vuokraukset ja muun toiminnan.

Ilahduttavinta on, että Pilppa vetää ene-
nevästi lapsiperheitä pihapiiriinsä. Esi-
merkistä  käy suosittu  perhepäivä, ja 
muulloinkin perheitä näkee laavun ym-
pärillä päivittäin. Oma merkityksensä 
lienee  pihan kalusteidenuudistamiselle, 
mistä erityiskiitos Räsäsen Hannulle. Ala-
laavun piiri odottaa vielä kohentamis-
taan, mutta kaikki aikanaan.

Pian valmistuva kompostoiva kuorikekäy-
mälä on osa alueen kehittämistä. Moni 
on kysynyt pikkuisen hirsitalon tarkoitus-
ta ja todennut, että ”tulloopa haaskan 
näköne mukavuuslaetos”.

Melojien toiveesta melontarantaa avar-
rettiin viime syksynä ja hiekoitettiin ke-
väällä. Alueen kaksi laituria ovat olleet 
kovassa käytössä ja käyttäjät tyytyväisiä.

Melojien ohella, myös palsta- ja yhdes-
säviljelijät ovat näkyvä osa Pilpan kesää. 
Havaintojeni mukaan, puutarhoja on 
hoidettu nohevasti ja runsasta satoa kan-
netaan pitkin syksyä. Ruohoa käytetään 
viljelysten katteena ja sitä niitettäessä on 
piha-aluekin somistunut.

Maurin Fiskars on soinut Pilpalla. 
(Kuva: Martti Rissanen)
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Latulaisen Lauteilla -  HELLO KAI ÕKVA!
Puijon Ladun jäsenistöön kuuluu useita 
henkilöitä, jotka eivät puhu suomea äi-
dinkielenään. Haluamme esitellä heitä. 
Ensimmäisenä tutustumme Kai Õkvaan. 
Kai on viihtynyt hyvin Pilpalla, ja nautti-
nut viihtyisästä ympäristöstä sekä sauna-
illoista letunpaistoineen. Kaita kiinnostaa 
etenkin puutarhanhoito, mutta myös yh-
distyksen  järjestetyt retket ja ystävälli-
nen jäsenistö saavat  häneltä kiitosta.

For how long have you been a member? 
What interests you in Puijon Latu?

Member since spring 2014. First reason 
to join Puijo Latu was to have a little gar-
den area – to put fingers to soil. Now I 
also enjoy sauna evenings but also nice 
surroundings.

Every spring there is idea to take ”me-
lontakurssi” (kayaking course), but so-
mehow it reminds still as a plan, maybe 
2017 then?

In what kind of activities are you invol-
ved in Puijon Latu?

Still some gardening and sauna, but also 
trips to nature. More and more probab-
ly all activities related to moving in fresh 
air… 

Do you have positive experiences about 
Puijon Latu?

Yes, certainly. Place itself it very beautiful 
and peaceful and members helpful. Orga-
nized events has been also nice – like na-
ture trips, member’s evenings with pan-
cakes. Wintertime has been a bit more 
complicated, as my skiing skills are not 
very good, but tracks on lake are wonder-
ful, just difficult is to get there. ;)

Something you would like to wish for the 
other members? 

Regards to everyone whom I have met 
during my Pilppa visits. Hopefully there 
will be more and more members that will 
discover this nice place and join Puijon 
Latu.

kuva: Päivi Heikkinen

Näkyvän touhun ohella on paljon työ-
tä, joka jää vähemmälle huomiolle. Tällä 
kertaa nostaisin esille halkojen tekijät ja 
erikseen Maurin (Räsänen), Rainon (Vir-
nes) ja Reijon (Kolari). Klapitrion kalke on 
ollut musiikkia korvalle ja tuonut paljon 
poltettavaa ”piiseihin”. Hyötyliikuntaa 
parhaimmillan.

Piipahtakaa Pilpassa ja ottakaa koppi yh-
distyksen harrasteista. 

Liikunnallista syksyä ja talven odotusta.

- Isäntärenki Vesa-
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Puijon Latu 75 v 
     LIIKUNNANILOJA KAIKILLE

Keltainen Puijon Ladun viiri johdatti 
juhlavieraat viettämään yhdistyksen 
75-vuotisjuhlaa ravintola Olivassa. Vuon-
na 1941 perustetulla yhdistyksellä on 
merkittävä historia. Suomen Latu perus-
tettiin Tahko Pihkalan lausumilla synty-
sanoilla 28.1.1938. Ensimmäinen paikal-
lisyhdistys tuli Helsinkiin ja jo seuraava 
Kuopioon. Yhdistyksen suosio on kasva-
nut erityisesti viime vuosina. Jäseniä on 
jo yli 1800.  

Syytä juhlia
Puheenjohtaja Vesa Karhunen toivotti 
vieraat tervetulleeksi ja kohotti maljan 
yhdistyksen kunniaksi. Maljoissa kupli 
mustaherukanlehtipohjainen kuohu-
juoma.  

Puheenjohtajalla oli syytä hymyyn, kun 
onnittelijoiden puheissa toistuivat mai-
ninnat yhdistyksen aktiivisuudesta, 
hyvästä yhteistyöstä toimintakumppa-
neiden kanssa ja valoisat visiot tulevai-
suudesta. 

Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki 
Karlsson piti juhlapuheen. Hän nosti esiin 
mm. vapaaehtoistyön luonteen muuttu-
misen pitkäaikaisesta sitoutumisesta ra-
jattuihin projektiluontoisiin kohteisiin. 

Kuopion Luonnonystäväin yhdistyksen 
tervehdyksen toi Marja Tenhunen lin-
nunpönttö sylissään. 

Tervehdyksiä toivat mm. Kuopion kau-
pungin ja lähiyhdistysten edustajat. Juan-
kosken kuntoilijoiden tervehdys kuultiin 
aidolla savon murteella.

Juhlavieraita   (kuva: Risto Häyrinen)
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Juhlavieraille maistui herkullinen savu-
porokeitto lisukkeiden kera. Suklaamusse 
vadelmakaviaareineen kruunasi aterian.

Jotta juhla ei olisi muodostunut turhan 
pönäkäksi, oli paikalle pyydetty umpire-
hellinen Taikuri Alfrendo. Hän onnistui 
herättämään ihmetystä taitavilla tem-
puilla.

 Juhlavieraat viihtyivät hyvin. Mukana oli 
monia pitkäaikaisia jäseniä, joten muis-
teltavaa ja keskusteltavaa riitti. Iloinen 
puheensorina todisti sen.

Matka jatkuu...
Puijon Latu kokoaa toimintoihinsa hyvin 
monenlaisia ihmisiä vauvasta vaariin, 
pienissä tai suurissa ryhmissä viihtyviä, 
tarjoten jokaiselle hyvinvointia yhteisöl-
lisyydestä ja luonnosta.

Matka jatkuu Eino Leinon sanoin: ”Met-
sähän on mun mieli, kauvas kaupungin 
melusta, honkien ikihumuhun, ikikorven 
katvehesen.”                  -Irma Ikonen-

Toimitus pyysi muutamaa pitkään yhdis-
tyksessä aktiivisesti toiminutta  jäsen-
tä jakamaan  lehden lukijoiden kanssa  
mieleen painuneen ”muiston”.  Pekan, 
Martin, Ension ja Timon muisteluista voi 
huomata, että yhdistystoiminnasta ”jää 
reppuun” taitoja/asioita, joita muistelee 
mielellään  vielä vuosikymmenten kulut-
tua.

Aktiivitoimijana yhdistyksessä 
    MONENMOISIA MUISTOJA

 
Uutta käynnistämässä

Lähes neljän vuosikymmenen latulai-
suuteen liittyy toki montakin mukavaa 
ja mieleen jäänyttä seikkaa. Eniten on 
ilahduttanut –ja vieläkin tunnen suurta 
mielihyvää –kun olen ollut mukana joko 
herättämässä henkiin tai käynnistämässä 
toimintoja, joista vuosien kuluessa on tul-
lut oleellinen osa Puijon Ladun vuotuista 
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toimintaa.  Lähinnä sydäntäni ovat olleet 
melonta, kaamosretket sekä ensilumen 
hiihtoviikot.
Melonnan osalta teimme alkuvaiheessa-
kin yhteistyötä Kallan Melojien kanssa. 
Mutta Melojien keskittyessä enenevässä 
määrin retkimelonnan sijasta koskime-
lontaan ja kilpailuun, päätimme käynnis-
tää oman retkimelontatoiminnan hank-
kimalla oman kajakin.  Hyvin on mielessä 
se, kun Rissasen Martin kanssa tutkimme, 
millaisia kajakkeja olisi saatavilla. Pari kel-
vollista ”purtiloa” löysimmekin ja taitavat 
ne olla vieläkin käytössämme.  Pienestä 
aloitimme, ja nythän melonta on oleelli-
nen osa toimintaamme, jossa on mukana 
muutamia alkuajan aktiivejakin.  Oma 
melonta-aktiivisuus on ollut jo pitkän ai-
kaa lähellä nollaa, mutta sen elinvoimai-
suudesta Puijon Ladussa iloitsen vieläkin.

Melko vaatimattomasti alkoi myös vielä 
nykyisinkin elinvoimainen kaamosret-
kiperinne. Ensimmäinen kaamosretki 
suuntautui Pielavedelle jo edesmenneen 
Haataisen Auliksen lapsuuden kodin 
maisemiin.  Vajaa kymmenen meitä oli 
turinoimassa pimeässä illassa kuusten 
keskellä metrisistä koivuhaloista tehdyn 
nuotion äärellä.  Enpä muista, mitä oli 
evääksi, mutta ei ainakaan mitään gour-
mee-ruokia, eikä olisi tullut mieleenkään 
tuhlata aikaa saunomiseen.  Käviköhän 
joku meistä jopa pulahtamassa vieressä 
olevassa vesilammikossa?  Turinaa riitti 
vierustoverin kanssa pitkälle yöhön.

Ensilumen hiihtoviikon nykyinenkin suo-
sio lämmittää mieltä, koska sen myötä 
olemme voineet tehdä läheistä yhteis-
työtä joensuulaisten kanssa. Yhteistyön 
käynnistäminen oli helppoa: kysäisin 
Joensuun Ladun silloiselta puheenjohta-

jalta Eero Ouralta, olisikohan siellä päin 
kiinnostusta lähteä joulukuun alussa 
hiihtelemään viikoksi vaikkapa Kiilopääl-
le. Eero oli heti mukana.  Ainakin henki-
lökohtaisesti olen saanut näiltä viikoilta 
monta uutta ystävää ja samalla näkökul-
ma muualla harrastettuun latutoimintaan 
on laajentunut.    Lisää perspektiiviä la-
tutoimintaan ja yhteistyöhön on tullut 
Kiilopäällä, missä saman aikaisesti ovat 
hiihdelleet myös Turun latulaiset. Mutta 
jostain syystä en ole saanut heihin sa-
manlaista henkistä yhteyttä kuin pohjois-
karjalaisiin. Ehkäpä tapaaminen pohjoi-
sessa on korostunut siksikin, että elän 
savolaisista ja karjalaisista ’eristyksissä’ 
täällä pohjolan rajalla.

 - Pekka Tikkanen-

Suvaitsevaisuutta oppimassa
”Juhlavammaisena” olen yrittänyt vältel-
lä juhlia ja juhlallisuuksia, mutta  Puijon 
Ladun 75v-juhlissa tajusin yhden seikan. 
Juhlat auttavat osaltaan toteuttamaan 
suvaitsevaisuutta, jota pitkän linjan latu-
lainen, Matti Laukkanen, toivotti latulai-
sille jäähyväissanoissaan Harjulan vuode-
osastolla.  

-Ensio Holopainen-

Yhdessä onnistuen
Latulaisuuden lukemattomista hyvistä 
hetkistä, eräs muisto nousee pöytälaati-
kosta. Mitaliin on kuvattu Suomen Ladun 
logo ja laskuvarjo. Latulaisten kesäpäivillä 
Utissa 2003 se leijui ylpeydestä venäh-
täneeseen kaulaani. Kuin myös Minnan 



             9

(Nousiaisen) ja Sannan (Lankinen) kau-
niimpiin kauloihin. Mitali tuli tehtävä-
suunnistuskilpailusta ja oli ensimmäinen 
laatuaan, minkä Puijon Ladun joukkue 
oli koskaan saanut. Eipä harmittanut, ei! 
Etenkin kun joukkueemme muodostettiin 
”ekstempore” tapaan kevätretkellä linja-
autossa. Kilpailusta ei ollut aiempaa ko-
kemusta ja mukaan lähdettiin jämäkästi 
”kok-keil-laan” asenteella. 

 
 

Joukkueen kultamitali vm. 2003   
(Kuva: Martti Rissanen)

Tehtävien laatu oli moninainen: etäisyy-
den arvioinnista tarkkuusammuntaan 
ja pelastustehtäviin. Lähdössä saimme 
palan puuta, mikä maalissa tuli ojentaa 
voiveitsenä. Seköhän voittomme ratkaisi: 
mene ja tiedä. Vuoronperään veistä hiot-
tiiin.

Latulaisuudessa harvat kilpailut ovat pie-
ni mauste, mutta hyödyllisistä tehtävistä 
jäi eväitä reppuun ja tapahtumasta haus-
ka muisto yhdessä onnistumisesta. 

-Martti Rissanen-

Harrastus ja leipätyö

Lienen ainoa Puijon Ladun ”rulliin” kirjat-
tu palkkatyöläinen, kun toimin asiamie-
henä vuosina 2007-2008. Siihen aikaan 
järjestöt saattoivat palkata työttömän 
puolipäivähommiin. Valtio maksoi kulut. 
Puijon Ladulta ei mennyt muuta.

Työttömyyskonttorissa kyseltiin, ”Mikä se 
semmoinen puijonlatu on, ja mitä hom-
mia semmoisella muka olisi?” Riitta Ris-
sanen oli siihen aikaan puheenjohtaja ja 
hoiteli byrokratian niin tehokkaasti, että 
pian vastaanotin asiamehen tunnukseksi 
arvokkaan nahkasalkun. Hyvin se pysyi 
70-vuotta vanhan polkupyöräni tarakalla 
Pilppaan. Pilpan isäntä Ensio Holopainen 
oli työnantajan edustaja. 

Tietokoneellani on säilynyt työaikakir-
janpito koko vuodelta. Asiamies värkkäili 
kaikenlaista Pilpan puuhaa ja oli kaikissa 
talkoissa mukana. Veppisivuille tuli tilai-
suuksista kuvitettuja juttuja. Veppisivut 
teettivät muutenkin työtä, kun olin te-
kemässä isoa versionvaihto-operaatiota.
Pilpan tilojen vuokraukset ovat vieneet 
paljon aikaa. Konkreettisin työ lienee ol-
lut uusien huussinkansien sepitseminen. 
Oman pään mukaan piti rakentaa. 

Sittemmin yhdistysten palkkatuki muut-
tui, eikä uusien asiamiesten työllistämi-
nen ole ollut mahdollista. Eikä semmoisia 
toiveita anna nykyisen SOS-hallituksen 
toimetkaan.                     

 -Timo Sylvänne-



Puijon Latulainen 3/2016

10

Turun saariston -pyöräily  4.-10.6.2016 
  - TUNNELMIA JA TUOKSUJA 
Yhdistyksen juhlavuoden pyöräily suun-
tautui kauniiseen Turun saaristoon. 
Saamme kurkistaa Leena-Kaisan matka-
päiväkirjaan.

Lauantai 4.6. Lähdimme Kuopiosta klo 
8:00. Pyörät oli pakattu huoltoautoon 
jo edellisenä iltana. Omilla kyydeillä 
me kuopiolaiset, ja joensuulaiset omia 
reittejään ajeltiin läpi mitä kauneimman 
Suomenmaan kevätloistossaan. Nuori-
solla oli juhlapäivä lakitus-, valmistumis- 
ja koulujen kevätjuhlien merkeissä. ´´Jo 
joutui armas aika ja suvi suloinen´´.

Kokoonnuimme Turun ladun mökille. 
Vaatteet vaihdettiin pyöräilyasuihin ja 
Merja-oppaan johdolla läpi Turun, jossa  
oli ollut juuri valtakunnallinen puolustus-
voimien lippuparaati (Olivat turkulaiset 
niin innoissaan, kun saivat savolaisia ja 
pohjois-karjalaisia vieraita, että ihan pa-

raatin järjestivät). Hienossa säässä pyö-
räiltiin letkassa halki Turun kaupungin, 
piipahdettiin Tuomiokirkossa ja sitten 
vaihtelevien maisemien läpi Paraisille. 
Noin 36 km ja olimme yöpymispaikas-
samme: Solliden Camping Aurinkoranta, 
Norby. Komeisiin harjakattoisiin mökkei-
hin jaettiin yöpyjät. Ensimmäinen päivä 
onnistuneesti takana. Hyvää Yötä!

Sunnuntai 5.6. Aamupalaa nautimme yh-
dessä mökissä ketjuperiaatteella Lailan ja 
Leena-Kaisan toimiessa köksäreinä. Hyvin 
nukutun yön jälkeen aamupala maistui 
taivaalliselta. Koko porukka söi iloisesti 
rupatellen ja tutustuen.

Aamupalaverin jälkeen Paraisten kirk-
koon. Paraislaisilla oli onkikilpailut me-
neillään ja kirkossa oli lisäksemme vain 
kuusi henkilöä. Sitten kaupan kautta kohti 
Nauvoa. Porukoita muodostui  kunnon 

(Kuva: Eero Oura)

Kuva: Eero Oura
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ja kaveruuden pohjalta. Lähdimme pol-
kemaan etelään myötätuulessa. Pohjoi-
sen reitin valinneiden matkalla oli mm. 
geokätköilyä ja luontopolku. Ruumista 
ravitsimme Sattmarkin monipuolisella 
Kaffe&Safka-tarjonnalla. Ihmettelimme 
saariston runsasta, ja osin kovin erilais-
ta kasvistoa. Maisemat olivat niin iha-
nia  tuoksuineen, kukkivine puineen ja 
tienpiennarkasveineen, että sydän lauloi 
lauluntekijän sanoin:” Sen suven suloi-
suutta toivossa katselen...” Maanviljelijät 
touhusivat sadonkorjuussa nostaen val-
tavan suurilla koneillaan varhaisperunaa. 
Uuden perunan tuoksu sai veden he-
rahtamaan kielelle! 74 km:n polkemisen 
jälkeen majapaikka Nauvon Norrgårdissa 
Biskopsöntiellä tuntui hyvinkin ansaitulta. 
Syömään ja saunomaan, ja liottelemaaan 
enempi tai vähempi rasittuneita lihaksia  
meren aalloissa.

Maanantai 6.6. Aamu valkeni aurinkoise-
na. Maisemat mökkien ympärillä näytti-
vät siltä kuin olisi oltu jossain Lapin kai-
roilla. ”Lapin luonto luo outoa taikaa...”. 
Meri kimmelsi kuivien männynkäkkyröi-
den välitse. Aamupuuron tuoksu ja asti-
oiden kilinä kutsui väen nopeasti yhtei-
sen aamupalan ääreen. Varmaan eilinen 
reipas polkeminen ja saunominen meri-
uinteineen oli taannut jokaiselle voimat 
palauttavan unen. Yhteisöllisyys oli kä-
sinkosketeltavaa ”Riitan kallioravintolan” 
pöytien keskellä. Vitsit lentelivät ja jokai-
nen sai omantyylisensä aamiaisen sisuk-
siinsa. Olimme  taas valmiita taipaleelle. 

Matkaa oli poljettavana  seuraavaan 
majapaikkaan Mossalaan vain 52 km. 
Reitillä oli neljä lossia, jotka toivat taas 
erikoisuutta matkantekoon. Korppoon ja 
Houtskärin maisemat olivat kuin pala kan-

sallismaisemaa: suorina sojottavat pyl-
väskatajat, mummonmökkien tumman-
punaiset pionit, hiirenvirnat, rönsyleinikit 
tien reunoilla, päivänkakkaramerenä lois-
tava niitty ja siinä välissä silloin tällöin 
pilkahtavat kaislikkoiset merenlahdet ja 
vastapainoina kuivat hiekkaiset männyn-
käkkärämetsiköt. 

Mossalassa meitä odotti uunilohi, peru-
nat ja salaatti. Upealla aurinkoterassil-
la vaihdettiin päivän kokemukset: mm. 
muutama rengasrikko ja Jorman ja Pekan 
pienet harharetket  (Pyöräily näissä mai-
semissa voi viedä näköjään miehen kuin 
miehen mukanaan.) Ruokailun jälkeen oli 
saunat lämpimänä.

Tiistai 7.6.” Oi armas aamurusko mi pilvet 
purppuroi...”  Aamu valkeni  pilvettömänä 
ja enteili lämmintä säätä. Leilan taikoman 
(Kauppakassi, jossa mm. puuroaineet 
olivat, oli salaperäisesti kadonnut!) aa-
mupuuron jälkeen oli edessämme tunnin 
lauttamatka. 

Ohitsemme kiisi Saaristomeren kimal-
luksessa mitä kauneinta merimaisemaa. 
Tänään meillä oli useita lossimatkoja, ja 
pyöräilyä vain noin 30 km.  Hyvissä ajoin 
olimmekin Kustavin Peterzenin yöpy-
mispaikassa.  Se olikin varsin erikoinen: 
merikonteista kaislakattoineen tehty 
”kylä”. Kahdelle hengelle oli varattu yksi 
merikontti. Ylellisen näköinen olohuone/
makuuhuone/kylpyhuone -yhdistelmä oli 
mieltä ylentävä näky, kun astuimme au-
rinkoiselta terassilta sisään puhtauttaan 
hohtavaan huoneeseen. Tullessamme 
konttiimme häiritsimme supipentua, joka 
puikahti naapurin konttimökin alle ja kur-
kisteli meitä alueenvaltaajia pelokkaasti, 
mutta uteliaana. Näin saimme kosketusta 
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saariston villieläimiinkin.

Voimia oli vielä kaikilla jäljellä, ja piti 
päästä ihastelemaan Kustavin maisemia 
iltapäiväksi pyöränselästä.  Aurinko pais-
toi ja ”polkumono” oli syönnillään. Kukin 
teki omannäköisensä tutustumisretken. 
Löytyi keramiikkakylää, kylämuseot sekä 
ravintola, jossa syötiin Kustavin lähiruo-
kaa. Lautanen punnittiin, sille sai kasata 
nälkänsä, makunsa ja kukkaronsa mu-
kaisen ruoka-annoksen. Maksettiin vain 
siitä, mitä söi! Eikä nälkäiseksi jääty! Sen 
jälkeen maistui iltapäiväunet kalasata-
man kapealla puulaiturilla. 

Keskiviikko 8.6. Keskiviikkoaamu valkeni 
pilvisenä, ja ennuste oli luvannut sadetta. 
Talon puolesta tarjotulla aamiaisella lasi-
terassilla aprikoimme säätä. Ja, niin tähän 
asti niin suotuisa sää ”turkkinsa käänsi” 
ja vettä alkoi tulla viistosti tuulen kanssa. 
Hieman apeana vedimme  sadevaatteet 
päälle, ja rohkeasti sekaan vaan. No eihän 
se sää aina Myrskyluodon Maijaakaan 
hellinyt: ”Meri jäljet lyö luotoon. Vaot kal-
lion, ne aalto tehnyt on. Myös myrskysää 
tarttuu Maijan muotoon...” Onneksi huol-
toautoon saatiin matkapakaasit, etteivät 
ne kastuneet. Osa porukasta lähti liikkeel-
le sateen lakattua ja taisivatkin valita pa-
remmin.

Polkemista riitti noin 84 km vähän reitti-
valinnasta riippuen. Taivassalossa kävin 
kirkkomaalla ja kappelissa. Kirkko oli kiin-
ni, mutta hautoja laitettiin kuntoon sa-
teesta huolimatta. Puolenpäivän tienoilla 
sade taukosi. Sisältä ja päältä märkinä 
riisuimme sadevaatteet. Päiväkahvilla kä-
vimme Pyheen kauppakahviossa. Aurinko 
paistoi, mutta tuuli oli niin kovaa, ettei 
voinut mennä ulkoterassille. Maanviljeli-

jät olivat työn touhussa. Mullan ja lannan 
tuoksut puskivat sieraimiimme, kun pol-
jimme kohti Rymättylää.

6-7 tunnin pyöräilymatka päättyi Loma-
hyppäyksen majapaikan pihaan, jossa 
sieraimiin tuoksui vastakeitetyt uudet 
perunat, silli ja tilli... Ruoan jälkeen ma-
joituimme mökkeihin. Porukkaa tuli tiput-
telemalla pihaan. Me ensin paikalla olleet 
lämmitimme rantasaunan. Jokainen pää-
si virkistämään kroppaansa sekä löylyihin 
että mereen. Nukkumattia ei tarvinnut 
houkutella. Pian olimme kaikki  syvässä 
unessa, herätäksemme aamuyöllä hirve-
ään palohälyttimen ääneen. Mokoma ei 
lakannut hevillä huutamasta. Kun pää-
simme petiin, ulina alkoi uudelleen. Sil-
loin loppui ymmärrys: miehissä revimme 
mokoman  katosta. Loppuyö meni huila-
tessa ja aamupalaa odotellessa.

Torstai 9.6. Aamupalalla meitä odotti hie-
no yllätys: Jorma ja Pekka olivat sonnus-
tautuneet hienoiksi! Oli valkoiset muhke-
at ”mirrit” kaulassa, asennossa seisoivat 
valmiina palvelemaan. Palvelu oli ensi-
luokkaista, ihan Downton Abbeyn -tyyliin. 
Vitsit lentelivät ja nauru raikui!

Osa lähti tutustumaan surullisen kuului-
saan Seilin saareen. Sen karun ja kovan 
historian vastapainoksi tarjosi luonto kau-
neuttaan ja erikoisia harvinaisia kasveja. 
Sanonta:” Pysähdy Seiliin - se jättää jäl-
jen” taisi olla totta, sillä niin vaikuttuneita 
Seilin kävijät olivat majapaikkaan tultu-
aan. Osa pyöräili tutustumaan Turkuun 
ja Naantaliin. Kultarannassakin jotkut 
kävivät: presidenttiparia ei paikalla ollut  
näkynyt.
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Ilmassa oli jo haikeuden tuntua, kun osa 
lähti kotimatkalle. Oli viimeinen polke-
mispäivä. Illalla saunoimme ja pakkailim-
me varusteita jo kotimatka mielessä.

Perjantai 10.6. Aamulla oli tohinaa sekä 
mökeissä että pihalla, kun sonnustau-
duimme polkemaan kaurapuuromoot-
torilla kohti Turun Ladun majaa, josta 
alkoi dieselmoottorinen ajo kohti Savon 
ja Karjalan maita. Pienten kiertelyjen jäl-
keen tultiin majalle, vaihdettiin vaatteet 
Lailan tarjoamien voileipien kera. Sitten 
oltiinkin valmiita heittämään haikeat ”nä-
kemisiin” toivotukset ja lupaukset yhtey-
denpidosta. 

Kuva: Eero Oura

Kuva: Leena-Kaisa Klemola RETKEN KOHOKOHTIA:
Riitta-toimari: ”Nautinnollisin paikka oli 
Nauvon yöpymispaikan karu kivinen/jäkä-
läinen ilmapiiri, joka kutsui kirmailemaan...”

Vesa: ”Jo kolmannessa polvessa jatkettu, 
maatilaa lisäelinkeinoksi pidetty, ukin perus-
taman Nauvon mökkikylän merkitys, joka on 
nykyään merkityksellisempää kuin perustet-
taessa.”

Riitta P.: ”Nauvon mökkikylän maisema ja 
tunnelma! Vaikea sanoa, missä päin maa-
ilmaa ollaan. Karun kaunis, ihan kuin yksin 
täällä maailmassa, keskellä ei mitään. Usko-
maton olotila!”

Leila: ”Kun kolmas rengas oli jo mennyt rik-
ki ja se 6. herrasmies oli sen paikannut, niin 
olihan se tähtihetki” Ei muuta voi sanoa! ;)

Liisa: ”Lounais-saariston luonto, akileijat, 
käärmeenpistoyrtti, runsas ja ihana. Kirk-
kojen vierailu, pääsimme sisään useimpaan 
hautausmaatyöntekijöitten ystävällisellä 
avustuksella!”

P.S. Mikäli haluat syventää omia tunnel-
mia ja tietoja Luotojen elämästä, suosit-
telen l Ulla-Lena Lundbergin kirjaa ”JÄÄ”. 
Teki minuun syvän vaikutuksen, vallan-
kin tämän polku-urakan jälkeen luettuna!  
                                     -Leena-Kaisa Klemola-
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Kuvakimara    
TAPAHTUI KESÄLLÄ 2016

YLÄKUVA: Ulkoilukahvion myyjien talkooristeily. Tuula (Hiltunen) tähystää ja ”kap-
teenit” myhäilevät. Ukko-laiva lipuu turvallisesti kohti satamaa. 

ALAKUVA: Puijon Ladun yhdessäviljelijät Sinikka (edessä), Anni ja Marjatta sadon 
korjuussa Pilpan pelloilla. (Aukeaman kuvat:Martti Rissanen)

14
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YLÄKUVA: Näin oli päässyt käymään syyskesällä 2016. Onneksi yhdessäviljelijjöi-
den valppaat vahdit olivat ajantasalla. Vesan varsi vanheni, mutta mieli senkun 
nuortui... Paljon Onnea!

ALAKUVA: Toukokuun Metsämieli- ja runoretkeen Neulamäen poluilla osallistui  
kymmenen henkilöä. Retkellä tutkittiin omaa luontosuhdetta ja  tehtiin mm. kes-
kittymisharjoitteita - tietysti runojakaan unohtamatta. (Kuva:Martti Rissanen) 

15
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SYYSKUU 2016
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
pe 30.9. 
klo 17:30

Melontakauden päätös ja 
uuden suunnittelua Pilpassa  
(s. 18)

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

LOKAKUU 2016
la 1.10. Kesän viimeinen jäsensauna 

Pilpassa klo 16.30 - 19.30
Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 1.10. -  
su 2.10.

Karpaloretki Tiilikan kansal-
lispuistoon

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

ma 17.10. 
klo 18-

Hygieniapassikoulutus latu-
kahvion talkoolaisille  (s. 22)

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

pe 7.10. - 
su 9.10.

Retkiruokakurssi Pilpassa  
TÄYNNÄ!

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

la 15.10.
klo 10 -

Syystalkoot Pilpassa Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 29.10.
klo 10 -

Syystalkoot Pilpassa, mikäli 
tarpeen 

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

TAPAHTUMAKALENTERI - SYKSY 2016
HUOM. Tapahtumatietoja tarkennetaan www-sivuille: http://www.puijonlatu.fi/ 

MARRASKUU 2016
 la 12.11- 
klo 18.30-
20

Melontaharjoitukset Niira-
lan uimahallissa  lauantaisin  
(s. 21)

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

ke 2.11.  
klo 18

Puijon Ladun syyskokous 
Lounas-Salongissa  (s. 18)

Vesa Karhunen, 040 537 8038 
vek.karhunen(at)gmail.com

la 12.11.- 
su 13.11.

Kaamosyöpyminen Tiedot 
tarkentuvat  Puijon Ladun 
www-sivuille.

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

pe 18.11. 
klo 19

Talkoolaisten teatteri-ilta 
(s. 23) 

Riitta Karhunen,  040 7586844 
rkarhunen(at)gmail.com
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JOULUKUU 2016

PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
Launtaisin 
klo 18:30-20

Melontaharjoitukset Niira-
lan uimahallissa (s. 21)

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

Retkiluistelua sään sallies-
sa (s. 29) 

ensio.holopainen (at) gmail.com

la 3.12.- 
la 10.12.

Ensilumen hiihtoviikko 
Kiilopäällä (s. 28) 

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

ti 6.12. 
klo 12

Lipunnosto Pilpassa Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

su 18.12. Pikkujoulu Pilpassa (s. 29) 
Sauna klo 16 
Puuro klo 18

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 31.12. Uudenvuoden hiihto /
luistelu Pilppaan (s. 29) 

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 31.12. Vuoden 2017 vastaanotto 
Pilpassa (s. 29) 

TAMMI -MAALISKUU 2017
Retkiluistelua sään sallies-
sa (s. 29) 

ensio.holopainen (at) gmail.com

su 1.1.2017- Pilpan ulkoilukahvio auki  
viikonloppuisin sekä lop-
piaisena 6.1. Myöhemmin 
päivittäin (s. 2)

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

vko 04/2017 Puijon Latulainen 01/2017 
ilmestyy 

Irma Ikonen, 050 595 9021, 
irmaikonen@hotmail.com

vko 10/2017 Vuontispirtin hiihtoviikko 
TÄYNNÄ (s. 28)

ensio.holopainen(mauku)gmail.com

Helmi-maa-
liskuu

Muumihiihtokoulu  
Tarkemmat tiedot seuraa-
vassa numerossa.

Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 
ks.tuppurainen(at)luukku.com
UUSI OSOITE: ks.tuppurainen(at)gmail.com 
(korj. 20.11.2016/PHH)
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MELONTAKAUDEN PÄÄTÖS
Pilpassa pe 30.9.2016 klo alkaen klo 17:30  

Päätetään vanha kausi ja samalla suunnitellaan jo uutta kautta.  Sovitaan  ”kelirik-
koajalle” yhteisiä kuvailtoja ja/tai retkikertomuksia/-esitelmiä. Näin saamme tois-
temme retkistä paitsi uutta intoa myös hyviä vinkkejä kohteista, lähtöpaikoista, 

rantautumis- ja leiripaikoista jne. 

-Kokouskutsu- 

 PUIJON LATU RY:N 
SYYSKOKOUS

keskiviikkona 2.11.2016 alkaen klo 18.00  
Ravintola Lounas-Salongin kabinetissa (Kasarmikatu 12, Kuopio)  

Sisäänkäynti Torikadun puolelta. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kohdassa 13 määritellyt asiat.  
Kahvitarjoilu. Tervetuloa joukolla päättämään!   

Hallitus

Syyskokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
- Päätetään tilikautta 2017 koskevat jäsenmaksut. 
- Hyväksytään tilikauden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
- Päätetään seuraavana tilikautena maksettavien palkkioiden (2016 puheenjoh-
taja ja sihteeri 100 €, hallituksen jäsenet 50 €) ja kulukorvausten perusteet (2016 
autolla talkooajosta enintään 0,40 €/km). 
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (nykyisin 8). 
- Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä.
(Erovuorossa: Markku Hynninen, Laila Mujunen, Martti Rissanen ja Kirsi Tuppu-
rainen.Hallituksessa jatkavat:. Tarja Lyyra, Paula Määttänen, Veikko Saikkonen ja 
Merja Örmälä. Vuoden 2016 varajäsenet: Ensio Holopainen ja Heikki Väisänen..) 
- Valitaan toiminnantarkastajat ja varatarkastajat tarkastamaan vuoden 2017 tilit 
- Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.



             19

Muistoissamme  LIISA LIPPONEN 
9.2.1933 – 24.7.2016
Suru-uutinen Liisa Lipposen poismenos-
ta kosketti lukuisia puijonlatulaisia. Kun 
elokuun hallituksen kokouksessa pidettiin 
hiljainen hetki Liisan muistoksi, tuntui 
että eräs latulaisuuden juurevimmista 
äänistä oli vaiennut.

Lipotar, kuten hänet tunnettiin -ja hän 
itse itseään kutsui- oli monipuolinen ul-
koilija. Liisalla oli myös paljon sanottavaa 
ulkoilun edistämiseksi. Eikä hän tyytynyt 
helppoihin selityksiin, kun koki asiansa 
tärkeäksi. Koukeroiseksi eksynyt ”kokous-
jargoni” saattoi kirvoittaa osuvan kom-
mentin. Myös puhelimessa sai varautua 
sitkeästi perustelemaan, miksi tehdään 
niin eikä näin. Toisinaan todettiin näke-
myserot ja jatkettiin sujuvasti muilla kuu-
lumisilla.

Liisa oli suunnistaja. Jo 17-vuotiaana hän-
tä pyydettiin valmennettavaksi maajouk-
kuetasolle. Hän kieltäytyi. Sen sijaan, hän 
edusti Kuopion Suunnistajia ja sai yksilö- 
ja joukkuemenestystä lukuisissa kansalli-
sissa kilpailuissa. 

Puijon Ladussa Liisa vaikutti 50-luvulta 
alkaen, toimien mm. rahastonhoitaja-
na vuosina 1962 - 1967. Monet retket 
hän kulki 6 - 7 hengen vakioporukassa. 
Retkikaveri Liisa Kostamoinen muisteli, 
että retkillä erityisesti Lipotar oli se, joka 
huolehti kartalla pysymisestä. Hän opasti 
ulkoilun saloihin myös lähipiirinsä lapsia. 
Vielä muutama vuosi sitten, lasten hiih-
tokoulussa nähtiin täti, joka innolla kan-

nusti Leena-sisaren lapsenlasta etsimään 
Muumi-hahmoja ladun varrelta.

Liisa piti yhteyttä myös naapurikuntien 
latulaisiin ja osallistui mielellään Savo-
Karjala latualueen tilaisuuksiin. Niissä 
hän päivitti tietojaan ja uudisti hyviä tut-
tavuuksiaan. Viimeiseksi jäi aluepäivät 
Varkaudessa pari vuotta sitten.

Liisa myötäeli 75-vuotiaan Puijon Ladun 
toiminnan liki kaikki vuosikymmenet.  
Vaivoistaan huolimatta, hän halusi pysyä 
kartalla sen asioista viimeisenkin rastin 
lähestyessä. On kohottavaa ajatella, että 
Liisan tavoin yksittäinen jäsen voi kokea 
yhdistyksensä annin näin sävykkäästi.

-Martti Rissanen-

Liisa Lipponen Repovedellä (Kuva:Risto Häyrinen)
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Uskon, että ohjaajien näkövinkkelistä 
melontakesä on ollut vähintään vilkas. 
Paulilla on saattanut harmaa lisääntyä 
ohimoilla, kun hän on haalinut keskiviik-
komelonnoille vetäjiä. Toiveissa on saada 
aikaiseksi ohjaajakoulutustilaisuus ja sitä 
kautta ensi kesäksi uusia ohjaajia.

Melonnassa, niin kuin muussakin toimin-
nassa, tärkeintä on itse harrastaminen 
ja yhdessä tekeminen. Kuitenkin myös 
suunnitteluun ja ”ylläpitoon” täytyy pa-
nostaa. Toimikunnalla, kalustomestarilla, 
ohjaajilla ja kurssien junailijoilla on tärkeä 
rooli siinä, että melojille pystytään anta-
maan mahdollisuuksia turvalliseen vesille 
menoon. 

Toiveissa olisi löytää nyt Heikille jatkaja 
kalustomestarin töihin. Heikki on kuvi-
oissamme näillä näkymin ainakin ensi 
syksyyn, mutta uusi henkilö voisi tulla 
mukaan hommiin vaikka saman tien. Vas-
tuualueena on Pilpan melontakulma ja 
-kalusto. Kalustomestari kuuluu mielestä-
ni myös melontatoimikuntaan.

Itse  olen ollut toimikunnan vetäjänä nyt 
jo aika monta vuotta. Kierrätystä olisi 

hyvä olla, mutta nykyiset toimikunnan 
jäsenet eivät ole olleet halukkaita ryh-
tymään vetäjäksi. Jos sinua kiinnostaa 
melontatoiminnan vetäminen, niin ota 
yhteyttä. Voimme tehdä muutoksen heti 
vuoden vaihteessa tai niin, että tulet en-
sin mukaan toimikuntaan ja myöhemmin 
vetäjäksi.

Ohjaajia ei ole varmaan koskaan liikaa. 
Kun oma melonta sujuu hyvin ja ohjaa-
minen alkaa kiinnostaa, niin ota yhteyttä. 
Puijon Ladussa ohjaaja voi ohjata vakiin-
tuneita tapahtumia, suunnitella ja vetää 
omia retkiä sekä toimia kursseilla ohjaa-
jana.

Kesän melontaretkistä jäi taas mukava 
maku. Syksy saa kuitenkin ajatukset jo 
muihin puuhiin, vaikka avovettä riittää 
vielä pitkään. Vesille menijöiden on syytä 
ottaa kylmenevä vesi ja sää huomioon.

Toisaalla lehdessä on Antin kirjoitukset 
halliharjoituksista ja eskimokurssista. Eh-
käpä nähdään Niiralan uimahallilla.Sopi-
via syyskelejä toivotellen!

-Paavo melontatoimikunnasta-

Melojilla vilkas kesä  
         UUSIA OHJAAJIA TARVITAAN 

Kuutamomelojat tauolla  
(Kuva: Timo Tuppurainen)
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MELONTAA UIMAHALLISSA
UIMAHALLIHARJOITUKSET LAUANTAISIN MARRAS-MAALISKUUSSA

Melontaharjoitukset Niiralan uimahallissa alkavat 12.11.2016 klo 18. Ensimmäi-
sellä kerralla hallille viedään kajakkeja. Kaluston kuljetus-/pesutalkoisiin voit il-
moittautua Antille (luoranen(at)luukku.com tai puh. 040 539 4767).

Uimahallissa harjoitellaan melontatekniikkaa ja –turvallisuutta (esim. sivuttainme-
lonta, tuennat, kaatuminen, pelastautuminen) sekä pelaillaan palloa. Osallistujilta 
vaaditaan uimataito. Ohjaajat ja kokeneemmat melojat opastavat aloittelijoita.

Nähdään uimahallin eteisessä lauantaisin klo 18. Avainhenkilö on avaamassa hal-
lin ovea klo 18:10 saakka, joten tule paikalle ajoissa. Allasaika on klo 18:30-20. 
Uimahallissa tarvitaan uima-asu ja 50 sentin kolikko.

Halliharjoituksiin ei tarvitse ilmoittautua. Vuorojen peruutuksista ilmoitetaan 
nettisivuilla (www.puijonlatu.fi) ja melojien sähköpostilistalla. Osa marras-joulu-
kuun vuoroista on kokonaan varattu Eskimokäännöskurssille!

ESKIMOKÄÄNNÖSKURSSI MARRAS-JOULUKUUSSA

Eskimopyörähdys on nopein tapa pelastautua, kun kajakki kaatuu. Eskimokään-
nöksen hallinta auttaa parantamaan melontatekniikkaa ja turvallisuutta. Eskimo-
käännös on koskimelonnan perustaitoja - ja onhan se myös näyttävä temppu.

Eskimokäännöskurssi järjestetään Kuopiossa Niiralan uimahallissa kolmena lau-
antai-iltana: 26.11., 10.12. ja 17.12.2016. Tapaaminen uimahallin eteisessä klo 
18. Kaikille kerroille ei ole pakko osallistua, mutta toivomme, että pääset mukaan 
ainakin kahtena iltana. Mahdollisista muutoksista kurssipäiviin ilmoitetaan netti-
sivuilla (www.puijonlatu.fi/category/melonta/).

Kurssin hinta Puijon Ladun jäsenille on 35 € ja muille 45 €. Osallistujilta vaaditaan 
uimataito. Kurssilla tarvitaan uima-asu ja 50 sentin kolikko. Kurssille kannattaa ot-
taa mukaan oma nenäklipsi (löytyy esim. urheiluliikkeestä tai marketin uimaosas-
tolta nimellä nenänsulkija), uimalasit tai sukellusmaski.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: luoranen(at)luukku.com, tai puh. 040 539 4767. 
Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi sekä oletko Puijon Ladun jäsen.
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TALKOOLAISEKSI LATUKAHVIOON 
Pilpan majan latukahvio avaa ovensa 1.1.2017 ja on auki aluksi loppiaisena ja 
viikonloppuisin. Mikäli latutilanne on hyvä, olemme pitäneet kahviota auki päivit-
täin jo helmikuussa. Hiihtolomaviikoilla (vkot: 8 - 10) kahvio on auki joka päivä. 
Voit varata myyntivuorosi jo nyt Karhusen Riitalta (rkarhunen(at)gmail.com  tai 
040 7586844 mielellään viestinä).  Vapaat vuorot näet yhdistyksen www-sivuilta 
(www.puijonlatu.fi  -> Yhteystiedot -> ’Latukahvion vuorolista 2017’).

Latukahviossa  talkoolaisena toiminen ei edellytä hygieniapassin suorittamista!

HYGIENIAPASSSIKOULUTUS JA -TESTI
Puijonlatulainen, sinulla on nyt mahdollisuus suorittaa hygieniapassi. Kurs-
silla syvennytään passiin opiskeltavaan aineistoon ja erityisesti Latukahviossa 
tapahtuvaan työhön, omavalvontaan ja asiakaspalveluun.  Tavoitteena on lisätä 
kahvilaosaamista ja kehittää toimintaa Latukahviossa.  Koulutus on ollut aiempi-
na vuosina suosittu: Yhdistyksessä on  jo 60 hygieniapassin suorittanutta!

Toimintamme edellyttää omavalvonnan ylläpitämistä ja omavalvontasuunnitelmassamme 
on  kohta ”Henkilökunnan opastus: Majan emäntä ja isäntä sekä noin 40 myyntiin osal-
listuvaa henkilöä on suorittanut hygieniaosaamistestin/kortin. Myyntihenkilöstön opas-
tuksesta huolehtii emäntä yhdessä kokeneiden myyjien kanssa. Myyntivuorossa on ainakin 
yksi opastettu ja kokemusta omaava henkilö. Myyntihenkilöstön osaaminen tarkistetaan 
syksyisin ennen myyntikauden alkamista. Opastuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
elintarvikehygieeniseen osaamiseen ja asiakaspalveluun.”

Materiaali | www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/

Kokoontumiset Pilpassa |  
17.10.2016 klo 18.00 materiaaliin tutustuminen ja Pilpan omavalvonta. 
Hygieniatestiaika sovitaan erikseen. 
Koulutus ja testi ovat Puijon Ladun jäsenille ilmaisia

Ilmoittautuminen ja lisätiedot| 
Laila Mujunen,  
puh. 040 745 7881,  
laila.mujunen(at)dnainternet.net
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TALKOOLAISTEN  TEATTERI  18.11.
Tervetuloa yhdistyksen talkoissa, myyntityössä, toimikunnissa ja hallituksessa 
yms. tehtävissä ahertaneiden talkoolaisten yhteiseen  teatteri-iltaan perjantaina 
18.11.2016 klo 19. Puijon Ladun 75v-juhlavuoden kunniaksi nautimme musikaalin 
Annie Mestariampuja rytmeistä. 

Ilmoittautuminen|Sitova ilmoittautuminen ti 18.10 mennessä maksamalla  
20 €  (omavastuuosuus, sis. lipun sekä kahvin/teen + leivoksen) Puijon Ladun tilille  
(IBAN: FI 24 3636 3010 4504 76). Merkitse maksun viestiosaan  teatterikahvi/-tee 
sen mukaan,   haluatko nauttia väliajalla Annie-leivoksen (vähälaktoosinen suklaa-
leivos) kahvin vai teen kera.

Lisätietoja | Riitta 040 7586844 tai rkarhunen(at)gmail.com

Pekka Kekäläinen, Sari Harju, Natalil Lintala, Friida Palm ja Maija-Lotta Mustonen. 
(Kuva: Sami Tirkkonen.)

Seuraava Puijonlatulainen  
ilmestyy viikolla 04/2017

Toimita materiaalit 2.1.2017 mennessä  Irma Ikoselle:  
puh. 0400 573 472, irmaikonen@hotmail.com
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Päivänkakkarat kukkivat tienpientareella 
nostaessamme rinkkoja selkään elokuun 
toiseksi viimeisellä viikolla Abiskossa. Tar-
koituksena oli tehdä viikko tuttavuutta 
naapurimaan vaelluskulttuurin ja uusien 
maisemien kanssa.  Olin pitkään ollut sitä 
mieltä, että kotimaan kohteissa riittää 
kierrettävää, eikä enempää ajokilometre-
jä haluaisi kerryttää. Karttaa katsoessa oli 
kuitenkin myönnettävä, ettei matka lopul-
ta niin pitkä ollutkaan. Tässä matkakerto-
muksemme Osa I.

1. Päivä: Lähtö Abiskosta
Lähdimme Abiskosta Kungsledeniä ete-
lään illansuussa. Päivän autossa istunee-
na illan pienessä tuulessa ja raikkaassa 
säässä kävely tuntui varsin virkistävältä. 
Polku kulki jokivartta Abiskon kansallis-
puistoalueen läpi kohti lounasta. Taival-
simme melko painavien kantamusten 
kanssa (20+kg), ajomatkan eväsomenat 
ja porkkanat painolastina. Maasto oli 

helppokulkuista polkua tunturikoivikossa, 
paikoin pitkospuita kosteikkopaikkoja yli-
tettäessä. Matka sujui kevyentuntuisesti, 
ja koska kansallispuistoalueella ei yöpy-
minen ollut sallittu kuin telttapaikoilla, 
jatkoimme 14 km jokivartta aina Abisko-
järven eteläpäässä oleville tunturituville, 
Abiskojaurestugornoille. Hieman häm-
mästelimme tottumattomina vilskettä, 
jota oli kuin leirintäalueella. Hyvä teltta-
paikka tunturikoivikosta kuitenkin löytyi 
ja unet maittoivat.

2. Päivä: Kaivattu rauha
Toisena päivänä pääsimme väljemmille 
vesille aamuisen sateen vauhdittaessa 
lähtöä ja kulkiessa löytyi kaivattu rauha. 
Asettui kulkemaan ja oli perillä matkalla. 
Sellaisen tunteen vaelluksilla päivän, pa-
rin jälkeen tavoittaa. Nousumetrejä oli 
edessä kun kipusimme Giron länsipuo-
litse kohti ylänköä, kohta T-paitasillaan. 
Matka jatkui edelleen lounastaukoa pitä-

Syyskesän vaellus  
RUOTSIN SUURTUNTUREILLA

Alisjavri. Kuva: Helena Taivainen
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en kohti Alisjärveä, joka alkoi aueta kaak-
koon. 

Järven turkoosi väri auringonpaisteessa 
oli vangitsevaa katsottavaa, järven ka-
peimmasta kohdasta oli tarkoitus mennä 
yli ja poiketa Kungsledeniltä Visttasjoki-
laaksoon. Ylityskohtaa saimme kuitenkin 
etsiä. Alajuoksulla virta oli voimakas, kes-
kivaiheilla kohta, joka silmämääräisesti 
näytti hyvältä, osoittautui puolivälissä vir-
taa liian syväksi, ja saimme kääntyä takai-
sin. Ylätöyräältä yli paremmalla onnella, 
vaikka liukkailla kivillä sai olla tarkkana.  
Kiittelin mukaan otettuja kävelysauvoja. 

Ylityksen jälkeen koin päivän raskaimmat 
kilometrit. Olimme selvästi päivällistä 
vailla, ja pienen evästauon jälkeen suun-
tasimme saamelaiskylän rakennusten 
ohi ylös Visttaslaakson alkuun. Yhytimme 
merkatun polun, jota pitkin nousimme  
tunturilammen töyräälle. Sinne  puron 
solinaan pystytimme teltan. 

Rauha oli rikkumaton, ja aurinko kultasi 
vuorenseinämiä iltateetä siemaillessa.  
Hämmästyin puolikkaan teekupin äärel-
lä, mikä painaa oikeaa olkaani. - Koiran 
kuono! Nuori husky ”hötkysi” tovin työn-
täen kuononsa joka lautaselle. Onneksi 
teltan ovi oli kiinni. Hätistelimme koiraa 
matkoihinsa. Sillä oli uusi panta kaulassa, 
ja pian se pinkaisi ohjuksena edeltävän 
kumpareen taakse. Todennäköisesti se 
oli tullut toisesta leiristä tekemään tut-
tavuutta. Alkoi ramaista, ja ihmekös tuo: 
olimme reippailleet huomaamattamme 
26 km päivän aikana.

3. Päivä: Kenkärikko
Heräsimme lempeään auringonpaistee-

seen Bajip Cazajavrin ja Vuolip Cazajav-
rin välisen pienen lammen pohjoispääs-
sä. Teltta ja kosteat kamppeet kuivuvat 
aamuauringossa ja pienessä tuulessa. 
Tunturilammen vesikin tuntui pulahtaes-
sa lämmenneen edellisillasta, vai oliko-
han syynä levännyt olo? Ei ollut kiirettä 
eteenpäin, ja kello lähenteli Suomen ai-
kaa puolta kahtatoista, kun rinkat heitet-
tiin selkään ja aloitimme päivämatkam-
me Vistasvaggia pitkin. Pari kilometria 
kuljettuamme ylitimme upean kosken 
korkeaa riippusiltaa pitkin. Meinasimme 
mennä kosken reunalla lipalle katsomaan 
pudotusta tarkemmin, mutta päätimme 
paremman näkymän toivossa katsoa kos-
ken uomaa vastarannalta. Onneksi näin, 
sillä ylitettyämme havaitsimme kyseisen 
lipan olleen todella ohut, vain kymmeni-
sen senttiä! Niinkö se olisi kantanut kahta 
turistia, jäimme epäilemään. 

Matka jatkui, mutta tulipa ankaraa poh-
dittavaa, kun kaksikon toiset vaellusken-
gät, 10 vuotiaat Meindelit, alkoivat kan-
noista irvistellä! Urheiluteipillä teipattiin 
molemmat kannat, ja matkaa jatkettiin 
hieman huolestunein aatoksin. Miten 
ihmeessä kengät kestäisivät 100 km tai-
valluksen? Kaikenlaiseen oli varauduttu, 
muttei sentään kenkärikkoon. Sandaaleil-
lako Kebnekaiselle noustaisiin? Onneksi 
jokivarren upeat puronvarret, tuulessa 
aaltoilevat punavartiset heinikot, hara-
kankellomeret ja aurinkoiset vuorten 
kyljet, jotka jylhinä vieressä kohosivat, 
nostattivat mielialaa. Mielessäni toivoin 
ruotsalaista enkeliä vastaantulevaksi. 
Hiljaiselta kuitenkin näytti maisema, kun 
kuljimme kypsässä kesässä puna-ailak-
kien reunustaessa polkua. Kerran ”pum-
masimme” itsemme mutkittelevan joen  
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sokkelikkoon. Sieltä kuivin jaloin pois-
pääsy vaati paluuta takaisinpäin. 

Reitti oli polun pienuudesta huolimatta 
kuljettu, kun lankkuja oli paikoin laitettu 
pitkoksiksi kosteisiin kohtiin. Suurimmak-
si osaksi ylhäältä valuvat purot tekivät 
soisia mutaisia märkiä kohtia, joista oli 
vain hypittävä nopeasti yli. Jotain samaa 
olin kokenut Suomen Lapin alkukesässä, 
kun rinteet ovat sulavesistä märkiä. En 
odottanut tätä elokuun lopussa. Onneksi 
olin ottanut säärystimet mukaan, jotka 
pitivät vaellushousujen lahkeet kuivina. 

Pieniä evästaukoja pitäen etenimme 
Vistasstugalle. Nähtyään kengät tunturi-
tuvan viehättävä ruotsalaisnainen sanoi 
oitis miehensä osaavan auttaa. Kotvan 
päästä charmantti ruotsalaismies terveh-
ti meitä iloisesti ja suorastaan riemastui 
näkemästään.  Korjaus onnistuu, mutta 
liima tarvitsi 12 h kuivuakseen: odot-
taisimme seuraavaan aamuun. Olimme 
muutoksesta tyytyväisiä. Matka painoi, 
olimme nälkäisiä, ja lepoilta tuntui hyväl-
tä ajatukselta. Eikä sitäpaitsi ollut muuta-
kaan vaihtoehtoa. 

Nälkä oli reilun kahden päivän taivalluk-
sen jälkeen melkoinen, ja stugan puodin 
herkkuvarasto hupeni käydessäni os-

toksilla. Telttapaikka osoitettiin kosken 
toiselle puolelle, jonne suuntasimme ni-
tisevän riippusillan yli. Olin luottavaisilla 
mielillä kenkien korjausprojektista. Pää-
sisimme varmastikin Tarfallaan tunturei-
den yli ja vuorten ohi. Illalla katselin vielä 
ympäröiviä teräväharjaisia vuoria, joiden 
rinteille lumi teki hauskoja kuvioita, sie-
mailin inkivääri-sitruunateetä ystäväni tu-
histessa jo sikeää unta, ja olin kiitollinen 
saamastamme avusta.  

4. Päivä: Matka jatkuu...
Aamulla herätessä tuuli vonkui telttaa ra-
visuttaen vaikka olimme laaksonpohjalla 
tunturikoivikossa. Mietin huolestuneena 
mahdollista myrskypäivää ja sitä, miltä 
tuuli mahtaisi tuntua yli tuhannessa met-
rissä puuttomalla ylängöllä. Säätiedot täl-
le päivälle kuitenkin rauhoittivat: myrskyä 
ei luvattu. 

Kengät tuunattiin nyt lopullisesti kun-
toon. Rautalankaa jalkapöydän yli (2 m 
yhteensä). Gorillateippiä päälle, toinen 
rulla mukaan. Toivotimme hyvää matkaa 
muille kulkijoille. Saimme osaksemme 
kovasti sympatiaa. Toivoin sen kantavan 
meidät perille, mikäli kengät eivät kestäi-
si. Lupasimme lähettää  kotiinpäästyäm-
me viestin, miten reissumme oli mennyt.

-Helena T.-

Visttasvaggi  (Kuva: Helena Taivainen)26



             27

Kevätretki 2016 - PATIKOINTIA PISALLA

(Retkikuvat: Ensio Holopainen ja Risto Häyrinen)

Patikoimaan lähdimme viralliselta lähtöpaikalta, Lastukosken tien varresta. 
Kaikki patikoijamme valitsivat pitemmän, 7 km, reitin. Matkaa taitettiin rau-
hallista tahtia pysähtyen mm. Pirunkellarilla, evästauolla ja Pisan tornilla. 
Patikointiin varattu  4 h kului aurinkoisessa säässä. Paluukyyti odotti Sal-
menpellon tien P-paikalla.  Paluumatkalla pysähdyimme  vielä Laitilanmäen 
luomutilalla 75v-juhlakahveilla. Tilan omistaja esitteli tilan toimintaa: tilalla 
on mm. 3 000 kanaa sekä ylämään karjaa, jota saimme ihastella laitumella. 
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          HIIHTOLOMAVIIKKO 10/2017 
VUONTISPIRTILLÄ 

Vuontispirtin hiihtomatkan  4. - 11.3.2017 paikat täytetään ilmoittautumis- 
järjestyksessä.  Jonoon voi ilmoittautua sähköpostilla  

ensio.holopainen(at)gmail.com. Tiedustelut myös puhelimesta 0400 191 053.

ENSILUMEN HIIHTOVIIKKO 3. -10.12.
Puijon ja Joensuun Latujen perinteinen ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä.

Kuljetus| Kuljetus bussilla Kuopiosta. Kyytiin mahtuu.

Majoitus| Useita majoitusvaihtoehtoja (kts. www.kiilopaa.fi).  Enää muutama 
huonepaikka vapaana!

Ruokailupaketit| Aamiaispaketti 66 €/hlö. Päivällispaketti 138 €/hlö. 

Matkalla noudatetaan Puijon Ladun matkaehtoja. 
Lisätietoja| paula.maattanen(at)dnainternet.net, puh.050 917 5440.

Valokuvaesitys talvivaellustaidoista
Suomen Latu Kiilopäällä ma  5.12.2016 klo 19.30 alkaen. 

Kokenut luonnossa liikkumisen ammattilainen Eerikki Rundgren  
kertoo upeiden valokuvien saattelemana  

kaiken oleellisen talvivaellustaidoista.

Tervetuloa!

Kuva: Eerikki Rundgren
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PERHEPIKKUJOULU 18.12. 

UUDENVUODEN VASTAANOTTO
Pilpalle on mukava mennä yhdessä! Olosuhteet ratkaisevat, tapahtuuko se 
uudenvuodenaattona parhaiten hiihtäen, luistellen, pyörillä tai kävellen ja mikä 
on yhteislähdön paikka. Ehdotukset tulevat aikanaan Puijon Ladun nettisivulle ja 
Facebookiin. 

Lisätietoja voit kysyä myös puhelimitse (puh.  040 537 8038 ja 0400 191 053).

P.S. Voit tulla majalle myös ”omatoimisesti” istumaan iltaa.

RETKILUISTELUA PUIJON LADUSSA
Puijon Ladun retkiluistelijat pitävät yh-
teyttä toisiinsa sähköpostiringin avulla. 
Viesteissä kerrotaan jääolosuhteista ja 
suunnitellaan retkiä.

Rinkiin liittyminen tapahtuu nettisivulla 
www.puijonlatu.fi kohdassa Retkiluis-
telu olevan ohjeen mukaan.

Retkiluistelusta voi kysyä myös Ensiol-
ta, ensio.holopainen(at)gmail.com tai 
0400 191 053

(Kuva: Puijon Ladun www-sivut)

 Puijon Ladun perinteistä pikkujoulua 
vietetään Pilpan majalla   

su 18.12. klo 18.

Pikkujoulusauna:  
Naiset klo 16.00 - 17:00. Miehet klo 17.00 - 18.00.

Puuroa hämmentävät yhdessäviljelijät.  
Tervetuloa!
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Puijon Latu   
HALLITUS 2016

Vesa Karhunen, puheenjohtaja, Pilpan 
isäntä,  040 027 5562,  

      vek.karhunen(at)gmail.com 
Tarja Lyyra, 050 420 0574,  

        tarja.lyyra(at)gsk.com 

Markku Hynninen,  040 027 5278, 
markku(at)hynninen.fi

Ensio Holopainen, rahaston-
hoitaja,varajäsen, 040 019 1053,  

       ensio.holopainen(at)gmail.com  

Paula Määttänen, latu- ja retkitmk,  
050 917 5440,  

paula.maattanen(at)dnainternet.net

Veikko Saikkonen, turvallisuusvastaava,  
050 548 4613,  

veikko_saikkonen(at)msn.com

Kirsi Tuppurainen, sihteeri,  
perheliikuntatmk, 040 707 8367, 

        ks.tuppurainen(at)uukku.com  

Martti Rissanen, 050 595 9021,  
           martti.iivari52(at)gmail.com  

Heikki Väisänen, varapuheenjohtaja, 
varajäsen, 050 060 0778,  

              heikki.vaisanen(at)uef.fi  

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

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

TOIMIKUNNAT 2016
Kävely- ja pyöräilytoimikunta 
Koollekutsuja: Riitta Karhunen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Leena Haatainen, Laila 

Mujunen, Paula Määttänen, Heikki 
Määttänen, Sanna Mattila, Sari Lahtelin

Retkeily- ja hiihtotoimikunta 
Koollekutsuja: Paula Määttänen 

Muut jäsenet:  
Ensio Holopainen, Risto Häyrinen, Lauri 

Lehtinen, Laila Mujunen,  
Veikko Saikkonen, Kirsi Tuppurainen

Majatoimikunta 
Koollekutsuja: Vesa Karhunen 

Muut jäsenet:  
Ensio Holopainen, Helena Kajanus, 

Riitta Karhunen (Pilpan emäntä), Kalevi 
Markkanen, Pauli Tuovinen, Martti Ris-
sanen, Hannu Räsänen, Mikael Halme, 

Vesa Kosunen

Melontatoimikunta 
Koollekutsuja: Paavo Jaakkola 

Muut jäsenet:  
Markku Hynninen, Tarja Lyyra, Kalevi 

Markkanen, Pauli Tuovinen, Heikki 
Väisänen

Perheliikuntatoimikunta 
Koollekutsuja: Kirsi Tuppurainen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Paula Määttänen,  

Vappu Palmu, Eija Rouhiainen

Tiedotustoimikunta 
Koollekutsuja: Minna Halme (tiedottaja) 

Muut jäsenet:  
Päivi Heikkinen, Ensio Holopainen, Irma 
Ikonen, Paavo Jaakkola, Riitta Karhunen, 
Vesa Karhunen, Martti Rissanen, Timo 

Sylvänne
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Kaupungin kanssa 10.8.2016 järjestetyt perinteiset heinä-
talkoon kokosivat Pilpan niitylle  kymmenkunta talkoolaista 

(Kuva: Jorma Ikonen).

VUOKRATTAVAT  
RETKITAVARAT

Yhteyshenkilö Puh. Vrk 
(€)

Viikko 
(€)

Vaellusteltta, 3 hlöä Veikko Saikkonen 050 548 4613 3 15
Vaellusteltat, 2 hlöä, 2 kpl Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Rinkka Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Ahkiot, 6 kpl Risto Häyrinen 040 067 8833 4 20
Retki-/Eräsukset, 2 paria Risto Häyrinen 040 067 8833 2 10
Trangia Risto Häyrinen 040 067 8833 1 5
Lumikenkiä Vesa Karhunen 040 027 5562 1,50 7
Kasviskuivuri Vesa Karhunen 040 027 5562 1 5
Kuomuperäkärry Vesa Karhunen 040 027 5562 10 40
Kävelysauvat Vesa Karhunen 040 027 5562 1 4
Potkukelkat, 3 kpl Vesa Karhunen 040 0275562 5 e/kerta
Kanootit Heikki Väisänen 050 060 0778 www-sivut
Vuokrat maksetaan Puijon Latu ry:n tilille IBAN FI24 3636 3010 4504 76, BIC 
TAPIFI22. Viestikenttään: vuokraaja, väline ja aika. Vuokraan lisätään toimitus-
maksu 5 €, mikäli nouto ja palautus eivät tapahdu Pilpan aukioloaikoina.
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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 25 € 
• nuorisojäsen (alle 20 v) 13 € 
• perhejäsenyys 34 € 
• rinnakkaisjäsen 15 €

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 

Taustakuva: Timo Tuppurainen




