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LIITY JÄSENEKSI
PUIJON LATUUN
Samalla liityt myös Suomen
Ladun jäseneksi.

www.suomenlatu.fi/osallistu/
liity-jaseneksi.html
Valitse yhdistys (Puijon Latu) ja
jäsenyys:
• henkilöjäsen 27 €
• nuorisojäsen (alle 20 v) ja
opiskelija (alle 29 v) 13 €
• perhejäsenyys 35 €
• rinnakkaisjäsen 15 €
Perhejäsenyys koskee samassa
osoitteessa asuvia. Rinnakkaisjäsen
on jo henkilöjäsenenä muussa latuyhdistyksessä.
Jäsentietojen muutokset:
puh. 044 722 6301 tai
jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi
GET SOME FRESH AIR! GET INVOLVED! ACT!
Further information about
activities and membership:
Tel. 040 760 6583
Anuliina.Savolainen(at)gmail.com
Etukansi: Sampo Karjalainen pyöräilee.
Tapahtumakalenteri: Pyhä-Nattanen
Takakansi: Pilpan sauna lämpiää.
Kuvat: Jorma Ikonen

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

Puijon Latu on Suomen Latu ry:n
Kuopiossa toimiva
jäsenyhdistys.

Vastaava toimittaja
Irma Ikonen

Postiosoite:
Vahverotie 12, 70800 Kuopio
Pilpan majan osoite:
Pilpantie 261, 70870 KUOPIO
Laskutusosoite:
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi tai
Paavo Jaakkola, Puijon Latu ry
Taivallahdentie 30 E 20
70620 Kuopio
Pankkiyhteys:
IBAN FI31 4108 0010 3558 35
BIC ITELFIHH
(Viestiksi maksun aihe.
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.)
Internet-sivut:
www.puijonlatu.fi
Webmaster: Päivi Heikkinen,
puh. 044 026 2698
pheikkin(at)gmail.com
Pilpan varaukset/tiedustelut:
puh. 040 537 8038
www.facebook.com/
puijonlatu

2/2018

Muu tiedotustoimikunta:
Päivi Heikkinen
Paavo Jaakkola
Riitta Karhunen
Martti Rissanen
Anuliina Savolainen
Jakelu
Puijon Latu ry:n jäsenet
(Suomen Latu/ jäsenrekisteri) ja
yhteistyökumppanit
Painopaikka
Kuopion Liikekirjapaino Oy
Painos 1200 kpl
Jäsentietojen muutokset
www.suomenlatu.fi/palvelukortti,
jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi tai
puh. 044 722 6301
Seuraava numero:
Ilmestymisviikko 39/2018
Aineisto 21.8.2018 mennessä
Irma Ikoselle
puh. 0400 573 472
irmaikonen(at)hotmail.com
Mainoshinnat
Värillinen mainos: koko sivu 400 €,
1/2 sivua 200 €, pieni mainos (n. 1/4
sivua) 100 €.

3

Puijon Latulainen 2/2018

Kuva: Jorma Ikonen

VUOKRAUS
Vuokraamme majaa jäsenille perhetilaisuuksiin ja myös ulkopuolisille päiväkäyttöön lähinnä liikunta- ja koulutustilaisuuksiin silloin, kun se on vapaa omalta
toiminnaltamme.
Katso Pilpan kalenterista vapaita aikoja: http://www.puijonlatu.fi/pilpan-kalenteri
Majan vuokra: 160 – 250 € päiväaikaan (Jäsenille perhekäyttöön alennettuun
hintaan. Kuopion kaupungin tilaisuuksiin erillissopimuksen mukaan.)
Majaa koskevat tiedustelut ja vuokraukset puh. 040 537 8038

LAAVUT
Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyttää niitä.
Ylälaavun voi varata etukäteen pelkästään omaan käyttöönsä (puh. 040 537 8038).
Varausmaksu on 15 €.
Vieraiden tulee poistua Pilpan laavuilta viimeistään klo 22 ja uudet vieraat voivat
tulla aikaisintaan klo 7.

JÄSENSAUNAT
Keskiviikkoisin ja lauantaisin
2.5. - 29.8.
NAISET: klo 17.30-19
MIEHET: klo 19-20.30
Lauantaisin 1.9.-29.9.
NAISET: klo 16.30-18
MIEHET: klo 18-19.30
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Puheenjohtajalta
TALVESTA KESÄÄN

Latuhengessä, Puijon Ladun 70 talkoolaista piti avoimena Pilpan ulkoilukahviota 73 päivän ajan, raviten 6435 aktiivista liikkujaa. Tammikuun 23. päivästä lähtien maja oli avoinna kaikkina päivinä aina 2.4.
saakka. Parhaimmat kiitokset talkooväelle. Hangilta siirrytään jouhevasti kevään ja kesän touhuihin.
Terveisin
Isäntärenki Vesa

Kuva: Timo Tuppurainen
Majan pellolla heinäseipäät
lunta selässään
moottoritien kohina kaukana
liikekeskusten ovet
hengästyneet kiireiset askeleet
kauppakassit, parkkipaikat.
Nojaan sauvoihini, kuuntelen
latvukset heilahtavat
tuuli, orava
lunta sataa pilvenä anorakkiini.
Majan pihassa ei liikettä
muutamat sukset nojallaan.
Sisällä pullan tuoksu
tuli kihelmöi takassa
pehmeää puheen pukahtelua
ventovieraat toisilleen.
Leena Raveikko
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Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät

Mikael ”Micke” Halme,
varsinainen jäsen, koulutusvastaava

Irma Ikonen, varsinainen jäsen,
tiedottaja

Olen 57 v. kaveri Kuopiosta. Puijon
Ladussa olen ollut mukana jäsenenä
4 vuotta. Olen toiminut majatoimikunnassa vuodesta 2016.

Tutustuin Puijon latulaisiin Vuontispirtin
retkiviikolla muutama vuosi sitten. Olikin
luontevaa liittyä jäseneksi, kun kokemus
oli kaikin puolin positiivinen. Ja olihan pitkäaikainen naapurimme Ensio elävä käyntikortti Ladun hengestä.

Maja ja sen ympäristö kiinnostaa minua
eniten, mutta myös luonnossa liikkuminen kesät ja talvet on lähellä minua.
Varsinainen työni on IT- asiat ja konsultointi.
Kutsumanimeni on Micke ja, minua saa
lähestyä kaikenlaisissa kysymyksissä.

Jossakin yhteydessä tulin kertoneeksi, että olen kiinnostunut viestinnästä
ja erityisesti tiedottamisesta. Siihenpä
tartuttiin: pyyntö tiedotustoimikunnan
jäseneksi ja jäsenlehden toimittajaksi.
Tämän vuoden alusta siirtyi vastuulleni
tiedottajan kenttä. Haasteita riittää, kun
perinteisten viestintäkeinojen rinnalle on tullut vahvasti sosiaalinen media.
Suomen Ladun painopisteet johdattavat:
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ÄLÄ HAUKKAA ALKUUN LIIAN SUURTA PALAA
PURTAVAKSI.

ULKOILE > Viihdyn retkeilemässä luonnossa rauhallisella tempolla kaikkina
vuodenaikoina.
OSALLISTU > Osallistun tapahtumiin, retkille, talkoisiin.
VAIKUTA > Vaikutan tiedottajana ja hallituksen jäsenenä.

Kuva: Opiksi ja ohjeeksi meille kaikille.
Lähde: Opas sosiaaliseen mediaan
www.suomenlatu.fi/julkaisut

Parasta on, että kanssani on aina, kun
tarvitsen, kokeneita ja osaavia latulaisia.
Tärkeää on virkistävä yhdessäolo ilman
erityisiä tarpeitakin.

Paavo Jaakkola, varajäsen
Luulenpa, että hiihto on tuonut minut
Pilppaan alunperin. Tämä tietysti pitää
lukea ”kahvi, pulla, mehu”. Itse asiassa
saatoin pelata myös lentopalloa yhdistyksen vuorolla kauan sitten. Jäseneksi olen
liittynyt 1996. Myöhemmin pikkusormien
lisäksi lähes kaiken on vienyt melonta,
talkoilu, tiedotus, viljely, rahastonhoito ja
viimeisimpänä villityksenä valokuvakerho.
Pilpasta on tullut aina vaan mieluisampi
paikka. Viime kesänä laitoimme pojan
perheen muksujen kanssa perunaa maahan. Aadan kanssa olemme käyneet yhdessä hiihtokoulussa ja mörreilemässä.
Pökerryn aina uudelleen luonnon järjestämistä yllätyksistä. Pilpassa olen nähnyt huiman haloilmiön, uskomattoman
upeita keisarinviittoja ja peuroja jäällä.
Saukko tai minkki viiletti saunan suunnalla. Pilpan lähistöllä olen huumaantunut
valkolehdokkien tuoksusta ja ihmetellyt
hytymaljakasta.
Yhdessä tekeminen on mukavaa ja miksei
pelkkä naatiskelukin. Yhdistyksen ja yleisemminkin kaapuntilaisten mökkipaikkaa
on ilo osaltaan hoitaa. Toivon, että uusien
latulaisten on luonnikasta tulla mukaan
touhuihin ja tietysti, että wanhatkin jäsenet viihtyvät. Kun aika on osaltasi kypsä, tule mukaan tapahtumiin, talkoisiin,
ohjaajaksi, toimikuntiin ja hallitukseen!

Anita Karppinen, varajäsen
Olen ollut Puijon Ladun jäsen vuodesta
1993 lähtien tai ainakin arkistoista löytyy
jäsenlehdet siitä vuodesta lähtien. Hallituksessa olen ollut mukana muutamia
vuosia 1990-2000-luvuilla.
Puijon latulaisille järjestetyn melontakurssin kävin 1997 ja sen jälkeen olen
ollut Puijon Ladun joukkueessa Suomi
meloo-tapahtumassa mukana yhteensä 10 kertaa. Lasten hiihtokoulussa olen
ollut mukana 1990-luvulta lähtien ja
käytyäni Muumi-hiihdon ohjaajakurssin
v. 2002 olin muumihiihtokoulun vetovastuussa 9 vuotta ja sen jälkeen vaihtelevasti apuohjaajana. (Ohjaajakoulutuksen
järjestimme Kuopiossa v. 2003 ja siitä
lähtien ohjaajaporukka on pysynyt suurelta osin samanlaisena ja yhtä innokkaana. Onneksi uusia ohjaajiakin on tullut
joukkoon.) Metsämörritoiminnassa olin
myöskin aikoinani mukana.
Puijon Ladun erinäisille retkille, vaelluksille ja Lapin matkoille olen osallistunut
vuosien varrella useita kertoja. Pilppa on
ollut mieluinen virkistyspaikka myös koko
Puijon Ladun jäsenyyteni ajan. Talkoissa
olen myös tykännyt käydä silloin kun ne
ovat mahtuneet muun elämän kuvioihin.
Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen on ollut
mieluista aina ja iän myötä sen arvon ymmärtää aina vain paremmin.
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Kulttuuria Kaldoaivissa
Ruumiin ja hengen kulttuuria erämaassa – mikäpä sen upeampaa. Elokuussa
2016 patikoimme Paistuntureilla nauttien patikoinnin lomassa Juha Hurmeen
’isännöimästä’ Operaatio Paulaharju
-projektin teatterista Akukammilla. Niin
oli väkevä teatterin vaikutus, että kun
Operaatio Paulaharju jatkuu elokuussa
2017 Kaldoaivissa, on helppo sisällyttää
tämäkin kulttuurinautinto Rajalta Rajalle -hankkeen yhteyteen. Myös seuraavan
Paulaharju-projektin esitykset istuvat
hankkeeseeni kuin nenä päähän Yliperän
mahtavissa maisemissa Haltilla.
Tarkoituksemme oli patikoida Näätämöstä Utsjoelle pistäytyen välillä munkkikahvilla Nuorgamissa. Välillä kävisimme Iisakkijärvellä tunturiteatterissa.
Esa oli innolla nytkin lähdössä mukaan,
mutta muita kaksiviikkoiseksi suunniteltu reissu ei tainnut kiinnostaa tai
ainakaan ei ollut lähdössä mukaan.

Kohti erämaata
Teatteri, Nuorgam ja Utsjoki silmissä kiiluen nostamme rinkat bussista K-Market
Näätämön edessä. Viereisen ravintolan
terassilla elokuista perjantai-iltaa viettävät paikalliset seuraavat uteliaina valmistelujamme, jotka eivät kauaa kestä. Norja
tuntuu olevan valtakielenä.
Niin oli kiire Näätämöjoelle vievän Saamen polulle, etten malta käydä loggaamassa hieman sivussa olevaa geokätköäkään. Muutamat valokuvat sentään
otamme muistoksi tältäkin reissulta todisteiksi käynnistämme. Pienoinen porotokka tervehtii meitä asfaltilla tutkien
varaston nurkkia kaikessa rauhassa.
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Porot K-Market Näätämön takana

Ensimmäisen yöasennon pystytämme
aikaisemmalla Saamen polun kierroksella
merkkaamalleni pienen lammen rannalle. Itikat ja mäkärät pitävät meille seuraa.
Lauantaiaamu valkenee pilvisenä. Lämmintä on pitkälti toistakymmentä astetta
ja täysin tyyntä. Ilmassa on sateen enteitä
ja hieman ennen Näätämöjoen Kallokoskea alkaakin tihkusade. Säästötoimena
Metsähallitus on lopettanut suurimman
osan Saamen polun kunnossapidosta ja
myynyt tai ainakin myymässä sen varrella
olevat laavut pois vietäviksi ja reitittänyt
polun uudelleen Näätämöjoen eteläpuolelle, missä polku yhtyy Opukasjärven
eteläpuolella Pulmanki-Sevettijärvi -retkeilypolkuun. Onneksi polku ja suurin
osa viitoistakin ovat vielä jäljellä. – Näätämöjoen jälkeen oli mielessä kulkea
valtakunnan rajan läheisyydessä, mutta
sateisen sään vuoksi päätimme jatkaa
polulla Roussajärvelle saakka, mikä osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Ajoittaisessa
sateessa saavumme Paikoinlammelle,
jossa parhaan asentopaikan on vallannut
kalastava nuoripari koirineen, mutta löydämme mekin mukiin menevän paikan
teltallemme. Viereiseltä suolämpäreeltä
kerään jälkiruokahillat.

Aamuyöllä nousee sankka sumu, joka ehtii kuitenkin haihtua ennen aamuaskareille nousua ja aurinkokin MELKEIN paistoi.
On lämmintä ja hienoinen tuulenvire.
Lähtiessämme jatkamaan kohti Roussajärveä alkaa tihuuttaa ja sade jatkuu lähes
koko päivän. Parin kilometrin jälkeen on
pakollinen jalkojen pesu Harrijoella, jonka

mältä. Ehdimme sopivasti päivällisen
nautittuamme näytöksen alkuun, kuten
myös aamulla yhdeltätoista Näätämöstä
lähteneet kaksi ultrajuoksijaa, jotka toivat teatterilaisille avaruusjäätelöä. Myös
Roussalla tapaamamme polkujuoksija tulee paikalle myötämöykkyineen.

yli kahlaaminen virkistää niin jalkoja kuin
mieltäkin, sateesta huolimatta. Polku on
märkä ja niin olemme mekin. Villavaarat
ovat sumupilvien peitossa, ei sinne kannata nousta patikoimaan.
Pari kilometriä ennen Roussajärveä väistyvät pilvet päästäen auringonsäteet
lämmittämään ja kuivattamaan meitä
maan matosia. Tuntuupa mahtavalta. Aurinkoisessa säässä tulemme autiotuvalle,
jossa myöhemmin joensuulaiseksi osoittautuva mies on juuri lähdössä kolmen
tunnin mittaiselle polkujuoksulenkille.
Me tyydymme kuivattelemaan varusteita ja normaaleihin iltatoimiin autiotuvan
pihapiirissä. Illalla alkaa taas sataa, mutta me olemme nyt suojassa katon alla.

Teatteriin
Siirtyminen Iisakkijärvelle on leppoisaa
patikointia ja ehdimme pitämään pari
pitkähköä taukoa tällä vajaan kymmen
kilometrin matkalla. Iisakkijärvellä käy
melkoinen vilske, sillä sekä teatterilaiset
että katsojat, joita on kerääntynyt paikalle
jo melkoinen joukko, ovat majoittuneet
autiotuvan välittömään läheisyyteen.
Esityspaikkaan tuvalta on vain viisikymmentä metriä. Katsojien ja teatterilaisten välille syntyy tällä tavoin läheinen ja
välitön vuorovaikutus. - Löydämme tyydyttävän asentopaikan hieman etääm-

Teatterissa Iisakkijärvellä

Hieno on esitys, vaikka Juha Hurme aloituspuheessaan hieman epäilikin, koska
harjoittelu on jäänyt pitkän tulomarssin
vuoksi melko vähäiseksi. Ohjelmassa ovat
Tunturin yöpuolta -novellikokoelmasta
kertomukset Kieruan vanha pappi, jota
ei ole aikaisemmin esitetty, ja Suongil,
suuri noita, jonka näimme vuosi sitten
Akukammilla. Varsinkin kertomus Kieruan vanhasta papista on minulle mieleinen. Juttelemme näytöksen jälkeen
hetkisen muutamien katsojien kanssa ennen asentopaikallemme paluuta. Ilmojen
haltija on nytkin suosiollinen, sillä koko
päivän jatkunut sateeton jakso päättyy
vasta tunnin verran näytöksen päättymisen jälkeen. Tyytyväisinä päivän antiin
käymme levolle sateen jo rummuttaessa
teltan kattoa.
Iisakkijärveltä lähdemme kohti Silisjokea,
jossa on tarkoitus viettää kaksi seuraavaa
yötä. Sää on seljennyt, on mukava patikointikeli. Tapaamme polulla samaan
suuntaan kulkevan kuopiolaisen miehen
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ja useita vastaan tulevia teatteriin menijöitä. Ennen Silisjokea on ylitettävänä
vuolas Gisttatbeljohka. Vettä siinä on
lähes polveen saakka, mutta vaurioitta
pääsemme vastarannalle. Silisjoessa sen
sijaan vettä oli tuskin nilkkaan saakka.
Vasta pitkällisen pohdinnan jälkeen
kelpuutamme Silisjoen rannalla erään
kumpareella olevan muita tasaisemman
paikan kahden seuraavan yön leposijaksemme. Vastarannalle on pystytetty
mielenkiintoisen näköinen ’toteemi’, joka
näytti punaharmaalta ahman nahalta. Välipäivänä käväisen tutustumassa Gisttatbeljohkan ja Silisjoen yläjuoksuihin poimien samalla jälkiruokahillat.
Rentouttavan luppopäivän jälkeen on
mukava jatkaa matkaa, tavoitteena Tsuomasjärven autiotupa. Meitä on varoiteltu
märistä ja hankalasti ylitettävistä soista,
ja parilla soisella kohdalla siunaankin
vaellussauvan mukana oloa, sillä kun on
mukava tunnustella edessä olevan silmäkkeen kantavuutta. Ongelmitta pääsemme soiden yli, mutta Tsuomajärvellä
on englanninkielinen varoitus vaarasta
upota suohon jopa vyötäröä myöten.
Tsaarajärvellä tapaamme ison mustanpuhuvan miehen mahtavan kokoisen rinkan kanssa. Haastelemme hetken hänen
kanssaan ja jatkamme kohti pohjoista.
Nyt allamme on kovapohjaista ja kohtalaisen tasaista paljakkaa. Jo ennen Huikkimajokea paljakassa oli laajoja luurankometsiä – viimeksi 2006 tunturimittarin
ja 2008 hallamittarin toukkien tuhoamia
koivikoita – ja luurankometsät jatkuvat
Tsaarajärven jälkeen. Paljakassa on loistavat näköalat joka suuntaan ja onpahan
upeat maisemat. Etenkin idässä siintävät
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Ucceeb ja Suárráb Kolmišjävrit ovat silmiä hivelevän kauniita. Noin kilometri
ennen Tsuomasjärven autiotupaa pieni
suolämpäre on keltaisenaan kypsiä hilloja
ja enhän minä malta olla ottamatta niistä
ainakin osaa mukaani ja varsin nopsaan
saan pussillisen suon kultaa jälkiruuaksi
ja aamupuuron mausteeksi.
Vuodenvaihteen hiihtovaelluksella ihastuin Tsuomasjärven kodikkaaseen autiotupaan, joka on entinen rajavartiolaitoksen v. 1968 rakentama tupa ja joka
on peruskorjattu v. 2000. Rakennus on
kohtalaisen hyvässä kunnossa, mutta tulipaikan rakenteet ovat lahonneet kuten
niin monilla muillakin autiotuvilla ja tulipaikoilla. Asetumme taloksi. Olemme
tuvan ainoat vieraat – ihanaa! Kohtalaisen uuvuttavan päivän jälkeen kuuma toti
piristää.
Perjantaiaamuna taivaalta tulee vettä
vuolaasti ja niinpä jäämme luppoilemaan
Tsuomasjärvelle. Koko päivän sataa ja
tuulee. Ajankuluksemme lueskelemme
vieraskirjaa, syömme ja nukumme.
Lauantaiaamuna ilmassa on vielä heikkoa
sadetta, mutta sade lakkaa kilometrin
verran taivallettuamme vetistä polkua
kohti Mivttečohkkaa. Miuttijoen ylittävä
silta on jo elinkaarensa ehtoopuolella,
mutta ongelmitta pääsemme kuitenkin
joen toiselle puolelle. Rajan pinnasta löytyy kohtalaisen hyvässä kunnossa oleva
porokämppä. Pihapiirissä on lisäksi telttasaunan kehikko ja kallellaan kenottava
huussi.
Polku jatkuu rajaa seuraillen. Urroaivilla olevalla rajapyykillä polku kääntyy
kohti Pulmankijärveä. Buollanvárril-

lee vielä nuoripari, joka majoittuu telttaan,
vaikka kerromme kotaankin mahtuvan.

Poluttomaan kairaan

Rajapyykillä

la käyn raapustamassa nimimerkkini
geokätkövihkoon ja rinteen puolivälissä
koetan saada yhteyden Nuorgamin
taksimieheen, sillä olemme päättäneet
helpottaa matkantekoa ja siirtyä Pulmankijärveltä pirssikyydillä Skáidejávrille
vievän polun alkuun. Taksimies ei vastaa
nyt, ei myöhemmin illalla eikä seuraavana
aamunakaan. Onko käveltävä tietä pitkin?
Päätämme olla yön Pulmankijärven pohjoispäässä. Juuri kun olemme saaneet
teltan pystyyn, paikalle tulee nuori mies
vanhalla Passatilla. Hän tarjoutuu ottamaan meidät kyytiin, mutta emme halua
purkaa juuri pystytettyä telttaa. Ristoksi
esittäytyvä kaveri hakee kuitenkin meidät sunnuntaiaamuna, sillä Nuorgamin
taksimieheen emme saa yhteyttä. Risto
käyttää meidät Nuorgamissa ostoksilla ja
wienerkahvilla vaikka munkkeja meidän
teki mieli.
Polun alkupäässä geokätkön loggauksen,
maisemien ihailun ja valokuvauksen jälkeen kohti Skáidejávrin kotaa. Matkalla
pistelemme suihimme kypsiä hilloja. Kota osoittautuu suosituksi päiväretken kohteeksi, sillä siellä pistäytyy päivän mittaan
useita seurueita, muiden muassa isä ja
äiti kahdeksan oman ja yhden ottolapsen
kanssa. Myöhään illalla Nuorgamista tu-

Skáidejávriltä pääsemme mieleiseemme
maastoon – poluttomaan kairaan.
Kuinka oikeassa Hellaakoski onkaan
kirjoittaessaan ”Tietä käyden tien on
vanki / Vapaa on vain umpihanki”, joskaan
meillä ei ole hankea, mutta on poluton
kaira. Jo aamu on lupauksia antava:
Kirkas sininen taivas, auringon paiste,
heikko pohjoisen puoleinen tuulenvire
ja lähes tyyni järvenpinta. Kevyesti siinä
askel nousee ja rinkkakin tuntuu selvästi keveämmältä ja hyvä niin, sillä edessä
on kohtalaisen pitkä matka seuraavalle
yöasennolle.
Ympärillä on avaruutta, paljakkaa peittävät vain matalat vaivaiskoivut. Pääosin
saamme kulkea helppokulkuisessa kanervikossa, mutta silloin tällöin joudumme
kiertämään eteen tulleita soita ja kahlaamaan polven yläpuolelle yltävässä vaivaiskoivikossa. Ohitamme Geađgejávrin
ja kuljemme Geađgevárrin länsirinnettä
Čáhppesjávrin vierestä Fárppaljávrin upealle hiekkarannalle lounastauolle. Ei ole
vastaan tulijoita, ei ohittajia, eikä muuallakaan näy ristin sielua koko päivänä.
Yöksi asetumme eteläisen Geinnodatjávrin pohjoisrannalle. Lähellä on maastopyöräreitti, mutta ei ole pyöräilijöitä
liikkeellä. Aallot loiskuvat leppoisasti rantapenkereeseen vaimeten tuulen myötä.
Pilvipoutaiseen aamuun heräämme tiistainakin. Tänään on tiedossa mielenkiintoinen ja varmaan jännäkin päivä, sillä
tavoitteena on Vaisjoen kammi Vetsikkojoen (Veahčajohka) länsirannalla. Joen
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ylitys tulisi olemaan vähintäänkin haastava, sillä kammin läheisyydessä ei ole selkeää helppoa ylityspaikkaa ja lisähaastetta tuo korkealla oleva vesi.
Maasto on pääosin helppokulkuista paljakkaa ja matkan varrelle osuvat suotkin
helppoja kiertää. Bávvalašjohka ei ole leveä, mutta virtasi vuolaana kohti Goalmmátjárvia ja kahlaamiseksi menee minun
osaltani, Esa onnistuu pitkän etsinnän
jälkeen taiteilemaan joen yli saappaat
jalassa. Lounastauolla Beaivv Ándaras
jávrin rannalla poimin viereiseltä suolta
kuksallisen hilloja jälkiruuaksi. Roavvebogejávrin ohi kulkiessamme huomaamme
siinä nuotiopaikan.
Tulemme joen rantaan paikkaan, josta
Vaisjoen kammille on matkaa kolmisen
sataa metriä. Välissä vain on – valitettavasti – vuolaana virtaava Vetsikkojoki.
Normaaliveden aikaan siitä pääsisi varmaankin kahlaamaan yli, mutta nyt vettä
näyttää olevan ainakin polveen saakka,
joka virtaa vuolaana. Pohja on suurten
kivien peittämä, siitä emme yli edes yritä ja päätämme mennä Utsjoen sijasta
Vetsikkoon. Yritykseksi jää ylittäminen
kilometrin verran ylempääkin. Hiljalleen
alkavassa sateessa palaamme Roavvebogejávrin rannalla näkemällemme nuotiopaikalle, jonne saavuttuamme sataa
jo miltei kaatamalla, joten teltan pysytyksessä ei aikailla. Varusteet nopeasti
teltan suojaan ja ukot perässä. Ahdastahan sisällä on, mutta sopu sijaa antaa ja
päivällisen keittäminenkin onnistuu hyvin
absidissa. Pitkän ja monivivahteisen päivän uurastuksen uuvuttamina vaivumme
uneen sateen ropistessa teltan kattoon.
Pidämme luppopäivän Roavvebogejávrin
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rannalla. Yöllä sade taukoaa aika-ajoin
ja aamulla se on loppunut tyystin. Esa ei
saanut tarpeekseen eilisestä seikkailusta
Vetsikkojoella, vaan lähti kuvaamaan jokea. Minä en poistu asentopaikalta muutamaa sataa metriä etäämmälle. Täälläkin tunturi- tai hallamittarin toukat ovat
tehneet tuhojaan. Aurinko hellii meitä
koko päivän. Päivän kohokohta on kotkan
liitely kahteenkin otteeseen Vetsikkojokea seuraillen.

Roavvebogejávri

Kesän viimeisenä päivänä – kalendaarisestihan kesä päättyy elokuussa – on
enää matka tien varteen. Hiukan on haikea olo. Kuljemme varsin suoraviivaisesti
Báršin eteläpuolella olevalle Báršjohkalle,
jossa nautimme retkemme viimeisen
lounaan. Poluttomassa paljakassa kävely muuttuu nelisen kilometriä ennen
Vetsikkoa mönkijäuralla marssimiseksi,
joka
joustavan
paljakkamaaston
jälkeen on viheliäistä käveltävää.
Vietämme viimeisen reissuyön siistissä
mökissä saunoen ja leväten. Jokeen emme sentään tohdi mennä pulikoimaan.
Seuraavana aamuna olemme jo ennen
viittä tien varressa vartomassa Eskelisen

pikavuoroa. Ennen kahdeksaa olemme
Inarissa ja puolilta päivin Rovaniemellä.
Teksti: Pekka Tikkanen
Kuvat: Pekka Tikkanen, Esa Suominen

Kevätkokouksen
v. 2018 antia
Maaliskuun kevätkokoukseen osallistui
vajaa 20 jäsentä. Kertookohan tämä siitä, että Puijon Ladun toimintaan ollaan
tyytyväisiä. Jäsenmäärä oli kokouksen
alkaessa hipomassa 2000 jäsenen rajaa.
Toimintavuosi 2017 oli järjestyksessä 76.
Kokouksen puheenjohtajan nuijaa käytti tunnetulla taidollaan Laura Lehkonen.
Vuoden teema Suomi 100 näkyi toiminnassa mm. tapahtumina, jotka sijoittuivat
vuodenaikojen mukaan. Suomen Latukin
järjesti 80-vuotisjuhliaan valtakunnallisten ulkoilutapahtumien merkeissä. Juhlavuoden tapahtumat keräsivät runsaasti
osallistujia Pilppaan, Nilsiän Lastukoskelle
ja Pisalle sekä Brahen puistoon Kuopioon.
Puistossa vietettiin Pakkaspäivien juhlaa.
Samalla alkoi Suomen Ladun valtakunnallinen kampanja ”Ulkona kuin lumiukko”.
Tapahtumia järjestettiin usein yhteistyökumppaneiden kanssa.
Puijon Latu osallistui Suomi 100 -teemalla
toteutettuun Kuopion Aikakapseliin. Sinne talletettiin mm. Puijon Latulainen luettavaksi 100 vuoden kuluttua.
Tilinpäätöksen esitteli Paavo Jaakkola.
Yhdistyksen taloudellinen tulos oli hyvä. Merkittävät tulolähteet olivat Pilpan
ulkoilukahvion tuotot ja majan, saunan,

laavujen sekä välineiden vuokraus. Talkoolaisten panos näissä toiminnoissa on
ollut hyvin suuri. Kuopion kaupunki tuki
myös aikaisempien vuosien tapaan toimintaa.
Pilpan majan ulkoilukahviossa kävi toimintakaudella 5409 ulkoilijaa. Pääosa
kävijöistä tuli hiihtäen. Myös kävelijät,
lumikenkäilijät ja retkiluistelijat nauttivat
kahvion palveluista. Kahvitauolla kävivät
mielellään myös latujen hoitajat.
Perinteiset retket ja talkoot keräsivät kiitettävästi osallistujia. Palsta- ja yhteisviljelyä harrasti 22 jäsentä. Uutena toimintana aloitti Valokuvauskerho.
Tiedotusrintamalla tapahtui merkittäviä
asioita. Puijon Latulainen julkaistiin kokonaan värillisenä. Nettisivujen kehittäminen pääsi vauhtiin, kun Suomen Latu
kehitti sivuja paremmin myös mobiiliversiona toimiviksi.
Puijon Latu sai kiitosta yhteistyökumppaneilta. Suomen Latu ”isäntänä” luo linjoja
ja tukee konkreettisesti mm. koulutus- ja
tapahtuma-asioissa. Koulutukset koettiin
tärkeiksi ja niihin osallistuttiin säännöllisesti, esimerkiksi erilaisiin ohjaajakoulutuksiin. Savo-Karjalan Latualueen kanssa
järjestettiin yhdessä mm. pyöräretkiä.
Paikalliset järjestöt olivat myös kumppaneita niin lapsille kuin aikuisillekin järjestetyissä tapahtumissa.
Puijon Latu on vakiinnuttanut paikkansa
alueen asukkaiden ulkoilun ja liikunnan
palveluiden tarjoajana.
Irma Ikonen
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Lumisade hengittää
Lumisade sakenee suurin hiutalein. Kotonapäin tällaiset olisivat räntälämpäreitä, täällä puhdasta lunta. Pakkasta parikymmentä. Ei tuule, melkein voi kuulla
lumihiutaleiden läiskähdykset neitseelliselle hangelle. Metsän eläimet ovat yhä
kätkössä lumen alla ja piiloissaan kivien
ja kantojen koloissa. On vielä talvi, vaikka
aurinko paistaa kirkkaasti. Hangella näkyy
niukasti käpälien tallomia polkuja. Nyt lumisade hengittää keveämmin, hiutaleet
harvenevat. Pysähdyn, ei kuulu mitään.
Vain kohinaa pääni sisältä. Ei mitään.
Eilen, vai oliko se toissapäivänä tuli humisi lumoavasti Varkaanjärven kodassa.
Pakkasta yli kaksikymmentä, kahvimukia
pitelevät sormet jäätyivät. Kamiina oli
pieni, kylmyyttä lämmitettäväksi liikaa.
Humina sulatti ajatuksia, rentoutti ylämäkeä kiivenneet koivet. Sormiin lämpö
ei päässyt. Niihin koski vielä monta kilometriä.
Yhtenä päivänä kuuntelin suksien ja sauvojen sinfoniaa pakkasenrapeassa lumessa. Hiihdimme peräkanaa tykkylumitaivaassa. Sinfoniassa oli tasainen rytmi,
joka tyyssäsi Mustavaaran porokämpälle.
Sisällä oli lämmin tuli. Ja kuuma tee termoksessa. Kädet lämpimät, suorastaan
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hikiset pitkän hiihdon jälkeen. Rukkaset
olivat sisältä kosteat.
Täällä ei koskaan aikaisemmin ole ollut
tällaisia tykkylumia viikolla 10. Ei koskaan
näin paljon aurinkoa. Eikä koskaan näin
hyviä latuja. Miten siis satuin tulemaan
tänne juuri nyt. Ensimmäistä kertaa. Eihän tällaista ole olemassa!
Jatkan hiihtämistä Sarvijärven laavulle.
Lumi on haudannut sen osittain alleen,
kaivan istuinalustan takapuolen alle ja
avaan eväsleivät. Kolme kuukkelia lehahtaa väijymään leipiäni lähikoivuun ja
laavun katon reunalle. Ne hakevat osansa
suoraan kädestäni, kynsien raapaisu tuntui hauskalle. Hiljaisia olivat, nuo evästoverini.
Kuuntelen hiljaisuutta ja katselen Pallakselle. Tunturi on udun peitossa, aurinko
valaisee ujosti sen kuvetta. Hengitän hiljaisuutta varpaisiini saakka. Tällä energialla pitäisi jaksaa kevättä eteenpäin. Ei,
hengitän vielä lisää, kevät on pitkä.
Teksti ja kuva: Leena Raveikko
Kirjoitus on julkaistu alun perin 9.3.2018
Savon Sanomissa Leenan blogisivuilla
”Porkkananjuuria”.

Hiihtolomalla Pilpassa
Kohti Lipaskon saarta.

Hiihtolomaviikolla oli ihana aurinkoinen
talvisää ja kävin lastemme kanssa Pilpassa ulkoilemassa yhteensä kolme kertaa.
Pilppa on perheellemme jo entuudestaan tuttu paikka ja Puijon Ladun toiminta muutenkin. Mukanamme tällä kertaa
olivat lumikengät, pulkka mäenlaskua
varten ja tietenkin myös eväät, jotka nautimme Pilpan laavulla.
Kaksi vanhinta lasta, Tuomas ja Markus
hoksasivat hetken leikittyään Pilpan edustalla olevan saaren Lipaskon, jonne juoksujalkaa hilppasivat lumikengät jalassa ja
viihtyivätkin siellä hyvän tovin. Sillä aikaa
sytytin nuotion nuorimman lapsen Elinan
kanssa. Elina myös kokeili lumikenkiä ensimmäistä kertaa ja hyvinhän se sujui.
Menimme Elinan kanssa hakemaan pojat
syömään ja kysymään, mitä he puuhaavat, kun niin hyvin siellä viihtyvät. Pojat
olivat suunnitelleet rakentavansa saareen puumajan puiden väliin ja voi sitä
innostuksen määrää, kun pojat minulle
kertoivat suunnitelmistaan. Valitettavasti
puumajan rakentaminen kyseiselle saarelle ei taitaisi olla mahdollista. Kuitenkin
suunnitelmiin kuului puumaja, jota voisi
käyttää ympäri vuoden ja sinne myös vedettäisiin sähköt, jotta puumajaan saisi
lämmityksen. Hetken houkuttelemisen
jälkeen pojat suostuivat tulemaan syömään ja jättämään majan rakennussuunnitelmat hetkeksi.

Eväät maistuivat lapsille hyvin muutaman
tunnin ulkoilun jälkeen. Kävimme myös
Pilpan ulkoilukahviossa nauttimassa kuumaa mehua. Ulkoilun jälkeen Tuomas
askarteli kotona saaresta pienoismallin.
Kotona pojat kysyivät, mennäänkö me
huomennakin Pilppaan? Kyllä, menimme.
Lyhyen matkan päässä on paljon puuhaa ja mukavaa ulkoilua. Pilppa on lapsilleni mieluinen paikka ja pari vuotta
sitten esikoinen halusi järjestää synttärit
Pilpassa. Jäällä pilkittiin sekä hiihdettin
ja lopuksi laavulla syötiin synttärisankarin tarjoamat synttärieväät. Pilpassa
viihtyvät niin lapset kuin aikuisetkin.
Teksti ja kuvat: Anuliina Savolainen

Markus, Elina ja Tuomas viihtyvät rantaruovikossa.
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Tapahtui talvella

Kiilopään huipulla. Kuva: Satu Taivainen

Lämmittelemässä laavulla.
Kuva: Irma Ikonen
Valomaalausta. Kuva: Timo Tuppurainen

Huilaajat Nammalakurun tuvalla.
Kuva: Irma Ikonen
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Kurkimäen 24 h hiihdossa kaikki palkittiin.
Kuva: Päivi Heikkinen

Lepotauko Varkhaankierroksen varrella.
Kuva: Irma Ikonen

Risteysneuvottelu. Kuva: Jorma Ikonen

Lue Vuontispirtin retkikertomus:
www.puijonlatu.fi/jutut/

Sammaltunturin tykkymaisemissa.
Kuva: Ensio Holopainen

Ahkion kyydissä matka taittuu.
Kuva: Jorma Ikonen

Mustavaaralta näkyy kauas.
Kuva: Jorma Ikonen

Muumihiihtokoulussa näinkin päin.
Kuva: Timo Tuppurainen

Lumikoira. Kuva: Irma Ikonen
Suksia testaajille, kiinnostusta riitti.
Kuva: Jorma Ikonen

Suojelusenkelit Pakkaspäivillä.
Kuva: Irma Ikonen

Matka jatkuu virkistävän tauon jälkeen.
Kuva: Jorma Ikonen
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Kesä keinuen tulevi!
Melontakesän kattaus on pitkälle tehty ja
tilaa on jätetty myös äkkilähdöille. Retket
ovat perinteiseen tapaan yhteisiä Kallan
Melojien kanssa (www.kallanmelojat.
net).
Täydet peruskurssit aloittavat jälleen touhut Pilpan melontarannassa. Kesäyön
melonnalle ei ole vielä sovittu päivää,
jolloin nuuhkitaan ja kuulostellaan alkukesää vesiltä käsin.
Antti Luorasen vetämät kaksi retkeä
houkuttelevat melojia Ilomantsiin. Latuyhdistysten kanssa yhteistyötä on kesän
aikana Kuortaneen Ladun kanssa, kun
sieltä tulee väkeä tutustumaan meidän
melontamaisemiimme. Iijokisoutu ja
Kuopion kierto osoittautuivat mukaviksi
tapahtumiksi ja ovat ohjelmassa nytkin.
Suomi Meloo -viestin alkuun lauantaina 9.6. klo 14 ensimmäiselle (ilmaiselle)
osuudelle toivotaan mahdollisimman
suurta joukkoa melonnan harrastajia!
Melojat käyvät Scandicin luona katsomassa kaapuntia vesiltä ja tietysti näyttäytymässä immeisille. Viesti suuntaa
illemmalla Keilankanavan kautta Vehmersalmelle ja päätyy lopulta Imatralle seuraavana perjantaina.

jakirjaan 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. Jos olet kokematon meloja,
voit pyytää ohjaajaa etsimään sinulle paikan kaksikkoon kokeneemman kaveriksi.
Olemme suunnitelleet myös vähän uutta.
18.6. ja 16.7. on ohjelmassa melontakokeilut Pilpassa. Teemme pikku lenkkejä
Pilpansaaren ja Lipaskon luona ohjaajien
ja kokeneiden melojien avustuksella. Voit
kokeilla kajakkikaksikolla, kajakkiyksiköllä
tai avokanootilla melomista.
Toinen uutuus on syyskuulle suunnitellut
lauantaimelonnat. Ajatus on jatkaa ohjattuja melontoja päiväaikaan, keskiviikkomelontojen loppumisen jälkeen.
Vajakirja on kolmiosainen: omatoimimelonnat, keskiviikkomelonnat ja tapahtumat. Kirjaa melontasuunnitelmasi etukäteen ja kuittaa paluusi.
Mukavia retkiä toivotellen
Paavo Jaakkola

Melontaturvallisuutta kohennetaan harjoittelemalla pelastamista ja pelastautumista Pilpan lähivesillä torstaina 12.7.
Sauna lämmitetään.
Kuutamomelonta elokuun lopussa vie porukan pimenevään iltaan ja paluu tapahtuu toivottavasti kuutamossa puolen yön
maissa.
Keskiviikkomelonnat ovat tulevankin kesän vakio-ohjelmaa kesä-elokuussa. Ohje
Pilpasta lähtöihin: Klo 17 alkaen nimi va-
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Kuutamossa

Kuva: Paavo Jaakkola

Puijon Ladun melontakaluston käytöstä
Kanootit kestävät yleensä hyvin ”normaalia” käyttöä vesillä. Maissa sattuvatkin ehkä
useimmat kolhimiset ja huonot käsittelyt. Kohtele seuran kalustoa hyvin!
Siirrä kanoottia maissa kantamalla tai kanoottikärryllä. Hietikolla, karkealla maalla ja
laiturilla vetäminen ei ole sallittua. Kanna kanoottia mielellään kahdestaan keula/perä
”kainalossa”. Joskus kantokahvan naru saattaa pettää.
Laita kajakki mahdollisimman tasaiselle alustalle (ei teräviä kiviä yms.) jalkatukien säätöä varten.
Tarkista evän ja/tai peräsimen toiminta ennen vesille menoa: vaijerit kunnossa, eväkotelossa ei ylimääräistä tavaraa.
Jos tiedät meneväsi kivikkoiselle reitille, valitse muovinen kanootti.
Muista nostaa evä tai peräsin ylös ennen rantautumista. Mieti, onko vauhdilla rantautuminen tarpeellista! Nosta kanootti kokonaan maihin maatauoilla.
Jos kanootti oli tai meni rikki, niin laita mahdollisimman pian tekstiviesti kalustomestari Janne Martikaiselle, puh. 0400 276 379 ja kiinnitä kanoottiin lappu, joka kertoo
viasta.

MELONTARETKIÄ 2018
pe 25.5. - su 27.5.2018 Melontaretki erämaiselle Ylä-Koitajoelle Ilomantsiin (vaikeusaste: keskitaso). Lähtö Kuopiosta perjantaiaamuna. Ohjelmassa on jokimelontaa ja
patikointia. Oma teltta tms. majoite, omat eväät ja reppu/rinkka mukaan. Melontavarustus veden lämpötilan mukaan (esim. märkäpuku voi olla tarpeen).
Ilmoittautumiset pe 11.5. mennessä: luoranen(at)luukku.com tai puh. 040 539 4767.

Larinsaari Koitereella

Kuva: Jorma Ikonen

pe 13.7. - su 15.7.2018 Melontaretki Koitereen hiekkarannoille Ilomantsiin
(vaikeusaste: keskitaso). Kolmen päivän melontamatka yhteensä noin 50 - 60 km.
Lähtö Kuopiosta perjantaiaamuna. Oma teltta tms. majoite ja omat eväät mukaan.
Ilmoittautumiset to 5.7. mennessä: luoranen(at)luukku.com tai puh. 040 539 4767.
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Kuva: Jorma Ikonen

UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ PILPASSA
HELATORSTAINA 10.5.2018
KAHVIO AUKI klo 10 - 15

Kahvia, teetä, kaakaota, mehua, lettujen ja makkaran paistoa,
frisbeegolf, temppurata pyöräilijöille, pelejä, pyörähuolto ym.
TERVETULOA!

SUOMI MELOO 2018
Lauantaina 9.6. klo 14 alkaa yleinen maksuton
melontatapahtuma Rauhalahdesta Scandicin
rantaan ja takaisin. Tervetuloa isolla joukolla
melomaan yhdessä.
Jos et melo, tervetuloa Scandicin rantaan tervehtimään melojia.
Puijon Ladun joukkue jatkaa muiden joukkueiden kanssa Rauhalahdesta matkaa Vehmersalmelle klo 17. Toivotamme kaikille melontaviestiin osalistujille antoisaa matkaa.
Pasi Nuutinen esitteli Suomi meloo -viestiä Kallavesj 2018 - tapahtumassa.
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Kuva:Ensio Holopainen

TERVETULOA KESÄFESTAREILLE TANHUVAARAAN 4.-5.8!
Savo-Karjalan Latualueen päätapahtuma on tänä vuonna Savonlinnassa
Tanhuvaaran Urheiluopistolla.
Tarjolla mölkkyä, kyykkää, luontopatikkaa, lentopalloa, melontaa ym.
PIDETÄÄN HAUSKA VIIKONLOPPU – YHDESSÄ!
Aluetyöryhmä
Ennakkotietoa: www.puijonlatu.fi/muu toiminta
Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Kuva: Jorma Ikonen

PILPASSA ULKOILLAAN JA NUKUTAAN YÖ ULKONA
8.- 9.9.2018
Tervetuloa Pilppaan lauantaina 8.9. nauttimaan yksin, porukalla tai
koko perheen kanssa luontoliikunnasta.
Ohjattuja tapahtumia, laavulla lettujen ja makkaran paistoa.
Mahdollisuus jäädä yöpymään ulkona. Yöpyjille aamupuuro.
Tarkempi ohjelma myöhemmin kotisivuilla www.puijonlatu.fi
ja facebookissa.

21

Puijon Latulainen 2/2018

Pyöräilykalenteri 2018
Kuva: Riitta Karhunen

pe 1.5 - la 22.9. Kilometrikisa. Osallistu kisaan Puijon ladun joukkueessa. Kirjaudu
osoitteessa www.kilometrikisa.fi, osallistumiskoodi on saunalenkki.
la 5.5. Avaamme pyöräilykauden osallistumalla koko perheen voimalla Kuopion hyötypyöräilijöiden järjestämään pyöräkulkueeseen. Kulkue lähtee torilta klo 13. Pukeudutaan värikkäästi, karnevaalimeiningillä, valitaan vaikka se vanha kulkupeli tai uusinta tekniikkaa. Lapsille helistimet peräkärryyn tai räpätin pyykkipojalla pinnoihin, ehkä
mummopyöräilyä kukkamekossa. Lopuksi voimme pysähtyä nauttimaan retkieväät.
https://www.facebook.com/groups/5674262758/
to 10.5. klo 10-15 Unelmien liikuntapäivä koko perheelle Pilpassa. Pyöräklinikka alkaen klo 11, taitorata, pihapelejä, frisbeerata, laavulla letunpaistoa ym. , kahvio auki.
Yhteislähtö pyöräillen Savilahdesta Studentian parkkipaikalta klo 10. Ajetaan Neulaniemen kautta metsäreittejä pitkin. Yhteyshenkilö ja ilmoittautuminen yhteislähtöön:
Riitta Karhunen, 040 7586844, rkarhunen(at)gmail.com
la 30.6. Pohjois-Kallaveden kierros Siilin latulaisten kanssa. Ajamme Siilinjärvelle, josta poljemme yhtä matkaa Länsirannan kautta. Lähtö Kuopiosta Citymarket Päivärannasta klo 8. Ajomatkaa kertyy 120 km, joten retkelle hyvät eväät ja huollettu pyörä.
Mahdollisuus ajaa myös lyhyempi lenkki, jonka vetää Sanna Mattila, 050 3249591,
mattilasanna9(at)gmail.com. Länsirannanlenkki: Riitta Karhunen, ilmoittaudu viimeistään pe 29.6.
ma 9.7. - pe 13.7. Savo-Karjalan latualueen yhteinen pyöräretki Ahvenanmaalle. Ilmoittautuminen su 1.4. - to 31.5. Matti Silander, Siilin Latu, 044 2185280,
matti.silander(at)suomi24.fi, Yhteyshenkilö Puijon Latu: Riitta Karhunen
su 15.7. tai su 22.7. Teatteripyöräily Siilinjärvelle, näytelmänä Simpauttaja. Tiedot
löytyvät myöhemmin kotisivuilta ja facebookista. Ilmoittaudu: Riitta Karhunen
la 11.8. - su 12.8. Pyöräillen, meloen tai autolla Suovu-Palosen laavullle. Yöpyminen
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laavulla tai omassa teltassa. Mahdollisesti yhteinen soppakattila, josta nautitaan iltaateria, lettukestit. Mukaan myös omat retkieväät. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen viimeistään to 9.8. Anuliina Savolainen, 040 7606583,
anuliina.savolainen@gmail.com
Kuva: Hannu Räsänen
la 18.8. - su 19.8. Pyöräretki Juankoskelle Lailan kesäkotiin
Patruunantie 432. Majoitus
sisätiloissa tai omassa teltassa. Yhteisruokailuihin kerätään ruokaraha ja ateriat valmisKuva: Jorma Ikonen
tetaan yhteistyönä. Lähtö Citymarket Päivärannasta klo 9. Vetäjänä Riitta Karhunen. Mukaan pyörähuoltotarvikkeet, retkieväät, juomaa sekä yöpymis- ja saunomisvarusteet.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen majoitukseen: Laila Mujunen, 040 745 7881,
laila.mujunen(at)dnainternet.net

la 25.8. Saaristokadun lenkki Siilin latulaisten kanssa. Kokoonnumme klo 10 Iso Valkeisen laavulle, josta rantareittejä Saaristokadulle. Taukopaikka Riitan ja Vesan pihassa Petosella, jossa kahvitarjoilu. Ilmoittautuminen ja tiedustelut: Riitta Karhunen
la 8.9. - su 9.9. Pyöräile Pilppaan ja nuku yö ulkona. Ota oma teltta tai muu majoite
sekä retkieväät. Tapahtuma on avoin kaikille. Lisätietoa lähempänä ajankohtaa kotisivuilla ja facebookissa.

SAVO-KARJALASSA UUSI ALUETYÖRYHMÄ

Työryhmään kuuluvat vasemmalta Anja Korhonen (hallitusjäsen) Juankosken Kuntoilijoista, Latunen-toimija Kirsti Mikkanen Juankosken Kuntoilijoista, Pekka Karhunen Suonenjoen Ladusta, Taina Modig-Marttinen Mikkelin Ladusta sekä edessä alueyhdyshenkilö Kyllikki Rytkönen Iisalmen Ladusta.

23

Puijon Latulainen 2/2018

TAPAHTUMAKALENTERI

TOUKOKUU 2018
PVM

TAPAHTUMA

YHTEYSHENKILÖ

ti 1.5. la 22.9.

Kilometrikisa, pyöräily,
s. 22
www.kilometrikisa.fi,

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

ke 2.5. ke 29.8.

Jäsensaunat Pilpassa
keskiviikkoisin ja lauantaisin, s. 2

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 5.5.

Polkujuoksun
ohjaajakurssi Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 5.5.
varapäivä

Pilpan kevättalkoot

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 5.5.

Pyöräkulkue
Kuopion torilta, s. 22

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

ke 2.5.,
ti 8.5. ja
ti 15.5.

Metsämyttys- ja mörrikoulut klo 17.30-19

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

to 10.5.

Unelmien liikuntapäivä
Pilpassa, s. 20

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ma 21.5. ja
ma 28.5.

Melonnan peruskurssi 1
Pilpassa s. 18

Pentti Hillukkala, 045 673 3430
pentti.hillukkala(at)gmail.com

ke 23.5. ja
ke 30.5.

Melonnan peruskurssi 2
Pilpassa, s. 18

Pentti Hillukkala, 045 673 3430
pentti.hillukkala(at)gmail.com

pe 25.5. su 27.5.

Melontaretki
Ylä-Koitajoelle, s. 19

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

KESÄKUU 2018
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kesä-elokuu

Keskiviikkomelonnat
Pilpasta, s. 18

Jouni Palmu, 050 316 1291
jouni(at)palmu.st

kesäheinäkuu

Melo Kesäyössä kuutamolla, s. 18

Merja Örmälä, 044 290 2600
merja.ormala(at)gmail.com
Satu Ahola, 050 575 4146
satuahola(at)dnainternet.net

KESÄKUU 2018
PVM

TAPAHTUMA

YHTEYSHENKILÖ

ke 13.6.

Jäsenilta Pilpassa klo 18

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 9.6. pe 15.6.

Suomi Meloo Kuopio Imatra, s. 18 ja s. 20

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

kesäkuu
vk 23 tai 24

Retki Hossaan, s. 29

Lauri Lehtinen, 050 414 5011
lauri.lehtinen4(at)gmail.com

ma 18.6.

Kokeile melontaa Pilpassa, Paavo Jaakkola, 0400 892 443
s. 18
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi

ti 19.6.

Eräkaiku ry melomassa,
s. 18

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

pe 22.6.

Juhannusaaton sauna

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 30.6.

Pyörällä Länsirannan
lenkki, s. 22

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

HEINÄKUU 2018
ma 2.7. la 7.7.

Iijokisoutu, s. 18
www.iijokisoutu.net

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

la 7.7.

Heinätalkoot Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ma 9.7. pe 13.7.

Pyöräretkeilyä Ahvenanmaalla, s.22

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

to 12.7.

Melonnan pelastautumis- Antti Luoranen, 040 539 4767
harjoitus Pilpassa, s. 18
luoranen(at)luukku.com

pe13.7. su 15.7.

Melontaretki Koitereelle
Ilomantsiin, s. 19

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

la 14.7.

Melontatapahtuma
Sorsavedellä, s. 18

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

ma 16.7.

Kokeile melontaa Pilpassa, Paavo Jaakkola, 0400 892 443
s. 18
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi

to 19.7. su 22.7.

Water Route
melontatapahtuma, s. 18

Heikki Väisänen, 050 060 7780
heikkv(at)gmail.com
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HEINÄKUU 2018
PVM

TAPAHTUMA

YHTEYSHENKILÖ

pe 27.7. su 29.7.

Kuortaneen Latu vieraana,
s. 18

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

su 29.7.

Kesäretki Karhonsaareen

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

ELOKUU 2018
pe 3.8. su 5.8.

Kuopion kierto meloen,
s. 18

Oiva Huuskonen, 040 560 6900
oiva.huuskonen(at)dnainternet.net

la 4.8.

Niittytalkoot Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 4.8. su 5.8.

Kesäfestarit Tanhuvaarassa, Savo-Karjalan Latualue,
s. 21
Kyllikki Rytkönen, 0400 667758
leenakyllikki.rytkonen(at)gmail.com

la 11.8 . su 12.8.

Suovu-Palonen pyörällä,
meloen tai autolla, s. 23

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

la 18.8 .su 19.8

Pyöräretki Juankoskelle
Lailan kesäkotiin, s. 23

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

ti 21.8.,
ti 28.8.

Metsämyttys- ja
mörrikoulut klo 17.30-19

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

la 25.8.

Kuutamomelonta, s. 18

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

la 25.8.

Pyöräily
Saaristokaupungissa, s. 23

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

SYYSKUU 2018
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ti 4.9. ja
ti 11.9.

Metsämyttys- ja
mörrikoulut klo 17.30-19

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

la 8.9. su 9.9.

Ulkoilupäivä perheille,
Nuku yö ulkona
Pilpassa, s. 21

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 8.9. su 9.9.

Luonnossa Kotonaan -kurssi Suomen Latu
Pilpassa
Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

viikoilla
33-34

Päivävaellusretki, s. 29

Lauri Lehtinen, 050 414 5011
lauri.lehtinen4(at)gmail.com

syyskuu

Lauantaimelonnat, s. 18

Jouni Palmu, 050 316 1291
jouni(at)palmu.st

SYYSKUU 2018
PVM

TAPAHTUMA

YHTEYSHENKILÖ

la 1.9. la 29.9.

Jäsensaunat Pilpassa
lauantaisin, s. 2

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 8.9. la 15.9.

Ruskaretki Vuontispirtille,
s. 28

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

pe 28.9.

Melontakauden päätöspalaveri Pilpassa

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

vk 39

Puijon Latulainen 3/2018
ilmestyy, s. 27

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

la 13.10.
la 27.10.

Syystalkoot Pilpassa
Varapäivä

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

LOKAKUU, MARRASKUU JA JOULUKUU 2018
su 4.11. su 30.12.

Melonnan uimahalliharjoitukset sunnuntaisin, s. 18

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

Karpaloretki
Kaamosyöpyminen
marraskuu

Syyskokous

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

pe 9.11.

Talkoolaisten teatteri

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

ma 26.11 ke 28.11

Retkeilijän ruokakurssi
Pilpassa

Heikki Väisänen, 050 060 7780
heikkv(at)gmail.com

joulukuu

Ensilumen hiihtoviikko

to 6.12.

Lipunnosto Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

Pikkujoulu Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

Uudenvuoden vastaanotto
Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ma 31.12.

SEURAA TAPAHTUMIA
www.puijonlatu.fi,
www.facebook.com/puijonlatu
www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri
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PUIJON LADUN RUSKAMATKA 2018
Hotelli Vuontispirtille

Kuva: Jorma Ikonen

Aika		
Majoitus

viikko 37 (8.-15.9.2018)/ 7 yötä				
Lumikero-rakennuksessa kahden hengen huoneissa 		
ja 3-4 hengen mökeissä

Hinta 		

Lumikerossa 420 euroa/henkilö / jaetussa kahden hengen
huoneessa, huoneissa suihku, WC, taulu-TV ja radio
490 euroa/ henkilö, yhden hengen huoneessa		

Hinta mökeissä
		

342 €/hlö, kerrossängyt, keittonurkkaus ja WC, suihkut ja
saunat päärakennuksessa

Hintoihin sisältyy aamiaiset ja päivälliset noutopöydästä, retkieväät erillisestä
		
noutopöydästä, iltasauna päärakennuksessa, liinavaatteet ja
		
pyyhkeet
Kuljetus

MatkaPekan linja-autolla

Hinta		

110 euroa, sisältää perillä 2 retkikuljetusta, esim. retki
Pallakselle ja Keimiötunturille

Mahdolliset vaeltajat tai kuljetusta tarvitsevat voivat osallistua yhteiseen
kuljetukseen.
Matkan varaaminen Laila Mujunen ja Paula Määttänen s-postilla tai puhelimella
Varausmaksu 50 euroa on suoritettava Puijon Ladun tilille FI 31 4108 0010 3558 35.
Varaus on voimassa, kun varausmaksu on suoritettu 28.5.2018 mennessä, merkintä
”Ruskamatka2018”.
Matkalla noudatetaan Puijon Ladun yleisiä matkaehtoja, jotka löytyvät:
www.puijonlatu.fi/materiaalireppu.
Laila Mujunen 				
laila.mujunen(at)dnainternet.net 		
puh. 040 745 7881 			
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Paula Määttänen
paula.maattanen(at)dnainternet.net
puh. 050 917 5440

KIINNOSTAAKO LÄHIRETKI HOSSAAN KESÄKUUSSA?

Retki Hossaan 4-5 arkipäivää viikolla 23 tai 24 (max 6 henkilöä). Päivämatkat noin
10 - 15 km. Vaihtoehtoisesti voidaan päivävaellusviikon retki suunnata Kiilopään/
Hammastunturin maisemiin. Yöpymiset autiotuvissa tai niiden läheisyydessä teltoissa. Jos kiinnostuit - ota yhteyttä 15.05.2018 mennessä.
Yhteyshenkilö Lauri Lehtinen, 050 414 5011, lauri.lehtinen4(at)gmail.com

LOPPUKESÄN PÄIVÄVAELLUSRETKI VIIKOILLA 33 -34
Näätämön/Pöyrisjärven maisemissa kolme päivää. Pari päivää Norjan puolella ja
käydään esim. Norjan Haltin huipulla. Jos aika riittää, palataan kotiin Angelin ja
Karigasniemen kautta. Tehdään joka päivä lyhyempi/pitempi päivävaellus tilanteen
mukaan ja kahden yöpymisen retki Pöyrisjärvelle (max 6 henkilöä). Majoittumiset
teltoissa tai mökeissä tilanteen mukaan. Vaihtoehtoisesti voidaan retki suunnata
Vätsärin maisemiin. Jos kiinnostuit – ota yhteyttä 15.05.2018 mennessä.
Yhteyshenkilö Lauri Lehtinen, 050 414 5011, lauri.lehtinen4(at)gmail.com

VUOKRATTAVAT
RETKITAVARAT

Yhteyshenkilö

Vaellusteltta, 3 hlöä
Vaellusteltat, 2 hlöä, 2 kpl

Puh.

Vrk
(€)

Viikko
(€)

Veikko Saikkonen 050 548 4613

3

15

Veikko Saikkonen 050 548 4613

2

10

Rinkka

Veikko Saikkonen 050 548 4613

2

10

Ahkiot, 7 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

040 027 5562

5 e/kerta

Kanootit

Janne Martikainen

0400 276 379

www-sivut

Retkiluistimien
teroitusteline

Vesa Karhunen

040 0275562

Vuokrat maksetaan Puijon Latu ry:n tilille IBAN FI31 4108 0010 3558 35, BIC
ITELFIHH. Viestikenttään: vuokraaja, väline ja aika. Vuokraan lisätään toimitusmaksu 5 €, mikäli nouto ja palautus eivät tapahdu Pilpan aukioloaikoina.
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Puijon Latu
HALLITUS 2018
Vesa Karhunen
puheenjohtaja, Pilpan isäntä,
040 027 5562
vek.karhunen(at)gmail.com
Kirsi Tuppurainen,
sihteeri, 040 707 8367
ks.tuppurainen(at)gmail.com
Paula Määttänen, varapuheenjohtaja
050 917 5440
paula.maattanen(at)dnainternet.net
Mikael Halme, koulutusvastaava
0400 713 320
mikael.halme(at)gmail.com
Markku Hynninen
040 027 5278
markku(at)hynninen.fi
Irma Ikonen
0400 573 472, tiedottaja
irmaikonen(at)hotmail.com
Laila Mujunen
040 745 7881
laila.mujunen(at)dnainternet.net
Veikko Saikkonen
turvallisuusvastaava, 050 548 4613
veikko_saikkonen(at)msn.com
Niina Toivanen
044 022 8988
niina24(at)hotmail.fi
Paavo Jaakkola, varajäsen
0400 892 443
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi
Anita Karppinen, varajäsen
050 329 9028
anita.karppinen17(at)gmail.com
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TOIMIKUNNAT 2018

Kävely- ja pyöräilytoimikunta
Koollekutsuja: Riitta Karhunen
Muut jäsenet:
Jarkko Juvonen, Vesa Karhunen,
Sanna Mattila, Heikki Määttänen,
Paula Määttänen, Jorma Rissanen,
Anuliina Savolainen
Retkeily- ja hiihtotoimikunta
Koollekutsuja: Paula Määttänen
Muut jäsenet:
Ensio Holopainen, Risto Häyrinen,
Lauri Lehtinen, Laila Mujunen,
Veikko Saikkonen, Kirsi Tuppurainen
Majatoimikunta
Koollekutsuja: Vesa Karhunen
Muut jäsenet:
Mikael Halme, Helena Kajanus,
Riitta Karhunen (Pilpan emäntä),
Kalevi Markkanen, Pekka Mönkkönen,
Viljo Rautiainen, Martti Rissanen,
Hannu Räsänen, Pauli Tuovinen
Melontatoimikunta
Koollekutsuja: Paavo Jaakkola
Muut jäsenet:
Oiva Huuskonen, Markku Hynninen,
Janne Martikainen, Jouni Palmu, Liisa
Ruuskanen, Heikki Väisänen, Merja
Örmälä
Perheliikuntatoimikunta
Koollekutsuja: Kirsi Tuppurainen
Muut jäsenet:
Vesa Karhunen, Paula Korhonen, Raili
Nokso-Koivisto, Paula Määttänen,
Eija Rouhiainen
Tiedotustoimikunta
Koollekutsuja: Irma Ikonen
(tiedottaja)
Muut jäsenet:
Päivi Heikkinen, Paavo Jaakkola,
Riitta Karhunen, Martti Rissanen,
Anuliina Savolainen

Ulkoillaan yhdessä!

Pirkko ja Risto Häyrinen evästauolla Pisan retkellä seuranaan lapsenlapset, vasemmalta Roosa,
Aaro ja Veera Virnes.
Kuva: Ensio Holopainen

Taevas muan piällä on tiällä
Pohjois-Savon mobiilireitit opastavat sinut kiehtoville retkille Savon suureen luontoon. Lataa puhelimeesi Savon retkeily -sovellus tai Retkipaikkasovellus ja lähde matkaan: sovellus opastaa sinua
reitillä ja kertoo kohteiden taustoja ja tunnelmia.
Mobiilisovellus on aina valmiina reissuun!
Löydät sovelluksen avulla helposti myös parkkipaikat, tulipaikat ja muut mahdolliset retkeilijän palvelut.
https://retkipaikka.fi/pohjois-savon mobiilireittiopas/
Orinoron rotkolaakso Kuva: Henna Tiitinen

Seuraava Puijon Latulainen ilmestyy viikolla 39/2018. Toimita materiaalit
21.8.2018 mennessä Irma Ikoselle: puh. 0400 573 472, irmaikonen(at)hotmail.com
Jos haluat lehden vain sähköisenä, ilmoitatko toiveesi ja sähköpostiosoitteesi Kirsi
Tuppuraiselle, puh. 040 707 8367 tai ks.tuppurainen(at)gmail.com
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Kauppakeskus Matkus, Kuopio | Avoinna ark. 10–21, La 9–18, Su 12–18 | www.partioaitta.fi

Liity klubiin

ULKONA.PERILLÄ.
365 päivää vuodessa

Suomen Latulaisille
jäsenalennus -10%
normaalihintaisista
tuotteista.

365 Klubi on aktiivinen yhteisö kaikille suomalaisille ulkoilijoille.
Se tarjoaa jokaiselle jotakin, olit sitten lähimetsän ‘tutkimusmatkailija’ tai
kokeneempi seikkailija. Jäsenenä pääset mukaan mielenkiintoisiin tapahtumiin
kuten klubi-iltoihin ja saat ulkoilmaihmisten elämäntapalehden kotiisi postitettuna
kolme kertaa vuodessa – veloituksetta. Käy tutustumassa, teemme yhdessä
myös hyvää tässä erilaisessa yhteisössä!
Liity mukaan! 365klubi.fi
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