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PILPAN ULKOILUKAHVIO AUKEAA 1.1.2019
Kahvio on auki viikonloppuisin klo 10 -15, hyvillä hiihtokeleillä myös muina
päivinä. Hiihtolomaviikoilla 8 - 10 kahvio on auki joka päivä.
Tarkista aukiolo: http://puijonlatu.fi/yhdistys/pilpan-maja/pilpan-kalenteri/
TULE KÄVELLEN, PYÖRÄILLEN, HIIHTÄEN, LUMIKENKÄILLEN
TAI LUISTELLEN.
HERKUTTELE itseleivotut pullat ja sämpylät, tuore kahvi, kaakao, tee, raikas
mehu, ym. RENTOUDU majan takkatulen ääressä.

Talkoolainen: Voit varata myyntivuorosi jo nyt Karhusen Riitalta:
puh. 040 758 6844 tai rkarhunen(at)gmail.com, mielellään viestinä.
Vapaat vuorot näet yhdistyksen kotisivuilta, http://puijonlatu.fi/yhdistys/
pilpan-maja/pilpan-ulkoilukahvio/talkoolaiset/
HUOMIO UUDET TALKOOLAISET!
Jos olet kiinnostunut toimimaan talkoolaisena kahviossa, tervetuloa mukaan
perehdyttämistilaisuuteen, joka järjestetään loppuvuonna.
Alustava ilmoittautuminen: Laila Mujunen, 040 745 7881,
laila.mujunen(at)dnainternet.net
Pilpan maja: Pilpantie 261, 70700 Kuopio
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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 €
• opiskelijajäsen (alle 29 v) ja nuori
ei-opiskelija (alle 20 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: Kuukkelit Hietajärvellä
Kuva: Jorma Ikonen
Takakansi: Kesä muistoissa
Kuva: Minttu Lihtamo

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

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

Pilpan ylälaavu

Kuva: Paavo Jaakkola

Pilpan laavut
Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyttää niitä. Ylälaavun voi varata etukäteen pelkästään omaan käyttöön
(puh. 040 537 8038). Varausmaksu 15 € maksetaan Puijon Ladun tilille: FI31 4108 0010 3558 35. Vieraiden tulee poistua Pilpan laavuilta viimeistään klo 22 ja uudet vieraat voivat tulla aikaisintaan klo 7.
Noudatamme roskattoman retkeilyn periaatetta.
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Jäsenyytemme kiinnostaa
Viime vuoden lopussa yhdistyksemme jäsenmäärä oli hiukan alle 2000. Nyt elokuussa tilasto näytti jo lukua 2130, kun yleensä viime vuosina lisäys on ollut 50-60 jäsentä.
Ennen kokematon hyppäys näyttäisi tulevan lähinnä perhejäsenistä, mikä on ilonaihe
erityisesti. Tervetuloa mukaan!
Keväällä uutuutena tuotiin mehiläispesiä Pilpan alueelle. Pörräämisen tuloksena, kuuman kesän tunnelmista voit nauttia kahviossamme vaikkapa teen lusikallisella lähihunajaa, A la Pilppa.
Lisää pöhinää alueelle toivat laavun rakentaminen ja tien parannustyöt. Uusi uljas laavumme laiturineen vihittiin 20. kesäkuuta. Oman väen lisäksi paikalla oli mm. kaupungin edustajia. Tulisijakin valmistui keskikesälle ja laavu on saanut käyttäjiltä hyvän
vastaanoton.
Pilpan tie tarvitsi isompaa peruskorjausta ja nyt valuma- ja sadevedet on saatu hallintaan tien ojituksella. Pilppa kohentuu liikkujien parhaaksi. Piipahda pihaan!
Toivotan jäsenillemme liikunnallista syksyä.

1. Laavun pohjatyötä.

Isäntärenki Vesa

2. Hirret saapuvat.

3. Mehiläiset saapuivat Pilppaan.

5. Jari Kyllönen vihkii laavun.
4. 2000. jäsen Paula Rajakangas.

7. Tien reunat on kunnostettu.

6. Vesa Karhunen työstää
tulisijaa.
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8. Veikko Saikkonen hitsaa
puomin saranaa.

Kuvat: 1. Martti Rissanen.
2. Irma Ikonen,3. Suomen
Mehiläishoitajain Liitto SML
ry., 4, 5, 6 ja 7. Jorma Ikonen, 8. Markku Hynninen

Polkujuoksu uutta Puijon Ladun toiminnassa
Metsä on paikka, jossa mieli rentoutuu ja
ajantaju häviää. Polkujuoksu on oiva laji
palautua arjen haasteista ja kerätä virtaa
uuteen päivään. On ihana tunne, kun jalat vaan vie ja maisemat vaihtuvat. Jokainen etenee poluilla omaan tahtiin, ja sitä
mukaan, kun kokemusta karttuu, myös
vauhti lisääntyy. Liikkuessa olen tottunut
kuuntelemaan musiikkia, mutta metsään
mennessä sitä en kaipaa. Askeleen -ja
metsän äänet rauhoittavat mielen.
Polkujuoksussa matka etenee hitaammin
kuin asfaltilla pehmeän alustan ja vaihtelevan maaston vuoksi. Polulla juostessa katse kohdistetaan muutama metri
eteenpäin, jotta juoksija ehtii reagoida
maaston muutoksiin. Toki, mitä teknisempi reitti on, sitä enemmän se juoksijalta vaatii tarkkuutta. Lyhyellä ja korkealla askeleella on polkujuoksussa tarkoitus
edetä. Rennolla asenteella liikkeelle kuitenkin kannattaa lähteä. Pienet haaverit,
kuten naarmut ja nyrjähdykset kuuluvat
lajiin, joten ilman ensiapulaukkua ei matkaan kannata lähteä. Vaarallisesta lajista
ei kuitenkaan ole kyse.
Polkujuoksun voi aloittaa tavallisilla lenkkareilla, lajin harrastamiseen toki löytyy
myös siihen suunniteltuja jalkineita, joissa on syvemmät urat pohjassa. Toiset taas
käyttävät nastalenkkareita ja kyllä polkujuoksua on myös paljasjaloin harrastettu.
Polkujuoksussa varusteisiin lenkkareiden
lisäksi kuuluu myös pieni ja kevyt reppu,
jossa kuljetetaan mukana jo mainittua

ensiapulaukkua. Juomapullo on myös hyvä ottaa mukaan. Mikäli juoksee tutussa
maastossa, ei karttaa tarvitse, mutta tuntemattomille reiteille tulee kartta ottaa
mukaan. Kännykkäsovellukset ovat tähän
hyviä vaihtoehtoja. Pidemmille matkoille
välipalaa on hyvä ottaa mukaan. Joskus
saattaa käydä myös niin, että metsässä
viettää aiottua pidempään ja nälkä yllättää. Joskus myös pieni suolakide kielen alla piristää kummasti pidemmillä matkoilla. Pitkälahkeiset housut suojaavat jalkoja
risujen ja oksien naarmuilta.
Itse pidän polkujuoksusta juuri sen takia,
koska jalat tykkäävät pehmeästä alustasta ja nivelet kiittää. Metsässä juokseminen muutenkin on vaan niin kivaa. Ja
kuten sanottua, välillä voi kävellä tai pitää
tauon ja ihastella maisemia.
Nuku yö ulkona vietetään 8.9. Tuolloin,
klo 15, Pilpasta starttaa ohjattu kevyt
polkujuoksulenkki. Lenkin kesto on noin
1 tunti. Lenkki sisältää kävelyä ja juoksua
helpossa maastossa. Tule mukaan kokeilemaan polkujuoksua allekirjoittaneen
ohjaamana. Juoksulenkin jälkeen Pilppaan voi jäädä uimaan ja saunomaan ja
jäädä vaikka yöksi.
Puijon Mahti on kuopiolainen polkujuoksuseura, joka järjestää ohjattuja yhteislenkkejä eri puolella Kuopiota. Puijon
Mahdin puheenjohtaja ja perustajajäsen Saara Grönholm on myös Puijon Ladun jäsen. http://www.puijonmahti.fi/
Anuliina Savolainen
Polkujuoksuohjaaja
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Perheretki Suovu-Palosen maisemiin
Puijon Latu järjesti jäsenilleen Suovu-Palonen perheretken elokuussa. Retkelle
osallistui kaksi perhettä. Neljä lasta, yksi
kolmevuotias, kaksi viisivuotiasta sekä yksi seitsemänvuotias, sekä neljä aikuista.
Ensimmäisenä saavuimme Ryönänkosken
laavulle, jossa keitimme retken ensimmäiset nokipannukahvit, lapset hyppelivät rantakivillä ja ihastelivat sudenkorentoja ja perhosia. Ryönänkosken virtaavaa
vettä oli lapsista mielenkiintoista seurata.
Meitä retkeilijöitä helli ihana aurinkoinen
ja lämmin sää. Ryönänkoski oli osalle retkeläisistä ennestään tuttu, mutta Nihtilahti oli kaikille uusi retkikohde. Kahvien
jälkeen päätimme lähteä kohti Nihtilahden laavua, jossa oli tarkoitus yöpyä.
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Jätimme autot levikkeelle tien varteen,
nostimme rinkat selkään ja lähdimme
heinikkoista polkua pitkin kävelemään
kohti Nihtilahden laavua. Tieltä kävely ei ole pitkä, vain 300 metriä. Kun saavuimme kohteeseen, huokasimme kaikki,
kuinka kaunis paikka onkaan. Ihana järvimaisema aukesi edessämme ja paikan
rauhallisuus ihastutti meidät kaikki. Tänne kannatti tulla yöksi. Kannattaa tulla
vaikka päiväretkelle. Nihtilahden laavulla
on grillikatos, pitkä pöytä ja penkit, nuotiopaikka rannassa, avolaavu nuotiopai-

kalla sekä huussi. Puuvajasta pilkoimme
puut nuotiota varten. Mustikat maistuivat mainiolta, mutta puolukat saivat vielä
odottaa kypsymistä.
Lapset lähtivät tarkastamaan alueen ja
pian rannasta kuului huutoa. ”Tuolla on
pullopostia! Se pitää käydä hakemassa.
Isi ui hakemaan se”. Lapset kehottivat,
että isä käy hakemassa pullopostin uiden,
mutta tarkemmin katsottuna, vedessä kimalteli tuulen kääntelemä lumpeenlehti.
Asiaa ei sen kummemmin jääty harmittelemaan ja lapset keksivät pian muuta tekemistä. Rauhallisiakin hetkiä löytyi, kun
Markus 5.v ja Elina 3.v ihastelevat maisemia rantakivillä istuen.
Teltoille löytyi paikat helposti. Riitta alkoi
valmistelemaan lounasta, kun me muut
aloimme pystyttämään telttoja lasten
kanssa. Lounas valmistui ennen kuin molemmat teltat olivat pystytetty. Syömään
piti mennä heti, koska ulkona ruoka jäähtyy nopeasti. Uncle Ben’sin pussissa keitetty riisi ja pannulla lämmitetyt purkkilihapullat maistuivat kaikille.
Leikit jatkuivat lounaan jälkeen ja lapsista
oli mukava leikkiä teltassa ja loikoilla riippumatossa. Päivä kääntyi iltaan yllättävän
nopeasti ja olikin pian iltapalan aika. Illan
ollessa valoisa ei uni meinannut tulla ja
teltassa nukkuminen tuntui lapsista jännältä. Uni kuitenkin voitti ja lasten nukahdettua aikuiset nauttivat vielä iltateen. Yö
oli rauhallinen ja lapset nukkuivat makuupusseissa hyvin.
Aamulla lapsia nukutti pitkään, jopa aamu kahdeksaan asti. Pöydässä odotti aamiainen ja nokipannukahvit. Aamiaisen
jälkeen ohjelmaan kuului leirin purku.
Kun tavarat oli pakattu ja lastattu autoon,

suuntasimme Nihtilahdesta Ryönänkosken luontopolulle kävelyretkelle ja sen
jälkeen lounaalle Ryönänkosken laavulle.
Nihtilahden laavulla olisi mielellään viipynyt useammankin yön, koska paikka on
niin ihana.

Ryönänkoskella luontopolkuretki jäin lyhyeksi, koska itikat alkoivat lapsia harmittamaan ja itikkakarkote oli jäänyt auton takakonttiin. Käännyimme takaisin ja
aloimme valmistella lounasta Ryönänkosken laavulla. Lounas maistui ja sen perään
nokipannukahvit.
Oli aika suunnata kohti Kuopion keskustaa
ja kotia. Kotimatkalle päästiin levännein
mielin ja ihanin retkimuistoin. Lapset kertoivat, että haluaisivat tulla uudestaankin
metsään retkelle.
Nihtilahden laavu voi olla haastava löytää, joten jutun lopussa on koordinaatit, jotka helpottavat laavulle suunnistamista. Ryönänkoskelle on hyvät opasteet
Länsirannantieltä Suovun laavun kohdalta Lummelammentietä pitkin. Retkeileminen yhdessä on mukavaa ja rauhoittaa
mielen ja irrottaa meidät arjen pyörityksestä.
Nihtilahden koordinaatit: leveysaste
62.912381, pituusaste: 27.286117
Teksti ja kuvat: Anuliina Savolainen

Pohjois-Skandinavian
vaellusreiteistä
Harri Ahonen, tamperelainen tietokirjailija, luontokuvaaja ja Suomen Ladun
jäsen pitää Kuopion Kansalaisopiston
järjestämän luentotilaisuuden PohjoisSkandinavian vaellusreiteistä tiistaina
4.12.2018 kello 18.30. Luennon kesto
on noin tunti. Luento käsittelee laajasti
Pohjois-Skandinavian luontoa, matkustustapoja sinne ja takaisin, tupakäytäntöjä, luonnonsuojelualueita sekä antaa
vinkkejä niin kokeneille kuin aloitteleville
vaeltajille. Vaellusaiheisen tiedon lisäksi
kuullaan omakohtaisia kokemuksia vaellusreiteiltä, kuten eräästä amerikkalaisesta miehestä, jolla oli rinkka täynnä omenoita. Luento sisältää noin 40 luennon
aihepiiriä tukevaa valokuvaa tehdyiltä
vaelluksilta.
Ilmoittaudu ilmaiselle luennolle allaolevasta linkistä. Toisesta linkistä avautuu
tietoa Harri Ahosen julkaisuista.

Pohjois-Skandinavian vaellusreiteistä
Tammi
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Suomi meloo 2018 starttasi Rauhalahdesta.
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Sivun kuvat: Jorma Ikonen
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Vaellusta ja kätköilyä kesäkuussa 2018
Edellinen ja samalla ensimmäinen käyntini Tsarmitunturin erämaassa tapahtui
tasan neljä vuotta sitten. Silloinkin maastoon lähdettiin Kontosjärven tieltä Talasjärven länsipuolitse. Lämpömittarin
lukema oli silloin + 28 astetta, nyt + 14
astetta. Molemmilla kerroilla aluksi mentiin polkua pitkin Sarmitunturin huipulle.
Vuonna 2014 ensimmäinen maastoyö oli
Keinokurussa. Seuraavana päivänä mentiin Pahakurun pohjoislaidalla olevan
multikätkön aloituspisteen kautta Asentolammeille. Seuraavana päivänä logattiin Pahakurun multin loppupiste. Sitten
suuntasimme Suopunkimoroston huipulla olevaa ”Tunturiharjanteita”-kätköä
kohti. Mutta Akalauttapään takaa vastaamme tuli raju ukkospilvi. Emme uskaltaneet jatkaa avotunturiin, vaan käännyimme takaisin.
Vasta nyt, 2018, tuli tilaisuus tehdä uusi
yritys ”Tunturiharjanteiden” saavuttamiseksi. Pahakurun kätkö on jo arkistoituna,
mutta nyt oli Sarmitunturille ilmestynyt
uusi. ”Tsarmi” onkin yllättävän hieno tunturikätköksi. Kuva siitä on liian spoilaava
julkaistavaksi. Kelpasi loggauksen jälkeen
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siirtyä läheiselle tunturilammelle päiväkahvin keittoon.
Metsäveljet, paikallisten erämiesten ja
luonnossa kulkijoiden vapaamuotoinen joukkio, oli vuonna 2013 rakentanut Pieni Arttajärven pohjoispuolelle
pienen, kolmen hengen Artan kämpän
Metsähallituksen autiotuvaksi. Sen pihapiirin suppaan pystyttämässämme laavussa nukuimme rauhallisen yön, vaikka
tuuli kohautteli metsän puita. Kämpässä nukkunut mies kertoi jonkin eläimen
tavoitelleen kämpän ulkoseinälle jättämiämme rinkkoja.
Kämpältä käsin teimme kokopäivän retken ilman rinkkoja Suopunkimorostoon
kätkölle. Tuulen takia emme kulkeneet
tunturien harjanteita vaan alempana olevia poropolkuja. Katseltavaa riitti sielläkin, vaikka uuvanat ja sieliköt jäivät tältä
päivältä näkemättä. Olimme kuuluisan
Sarmikuusikon laitamilla. Mahdollisen
ketun tai näädän vierailun takia otimme yöksi rinkat sisälle kämppään. Autolle palasimme Sarmitunturin länsipuolitse
Tunturipäänmoroston kautta. Poropolut
johdattelivat nytkin välttämään hanka-

limmat maastot, kuten Kullervo Kemppisen kirjasta, Poropolku kutsuu, olin aikoinaan lukenut. Paluumatkalla yövyimme
Sarmille nousevan polun varrella olevalla
tulipaikalla, josta oli enää pari kilometriä
autolle. Ehdimme hyvin käydä Nellimin
kätköt. Hotelli oli kesäksi suljettu, joten
emme saaneet toivomaamme kahvia koko kylässä.

Seuraavana oli Nangujärventien kätköt ja
yöpyminen Valkiajärven rannalla kuunnellen tukkirekkojen jyristystä niiden nostamassa pölypilvessä. Seurana oli myös
ensimmäiset itikat ja mäkärät. Raja-Joosepin tien kätköjen jälkeen oli vuorossa Veskoniemi. Sen kahdella lintutornilla
viihdyimme pitkään, vaikka kätköpurkit
löytyivät nopeasti. Mielikköjärven tornista katselimme alapuolella laiduntavaa
ylivuotista hirven vasaa ja kauempana
olevaa emää ja pientä vasaa. Juurakkovuopajan lintutornilta näkymänä oli Ivalojoen suisto. – Ja olihan siellä myös tutun tekemä kätkö.
Reissun vaikuttavin kätkö oli Purnunokka
– Aapo Järvinen. Kun lähestyimme kranaatin iskemien reunustamaa polkua pitkin poteroa, jossa Aapo sai surmansa, ei
puheemme rikkonut metsän hiljaisuutta.
Kyyneleetkin vierähtivät poskelta äänet-

tömästi. Pieni lainaus kätkökuvauksesta:
” Tankavaaran taistelu käytiin 30.10.1944
ja tätä taistelua pidetään yhtenä sotahistoriamme merkillisimmistä vaiheista...
suomalaiset joutuivat taistelemaan entistä aseveljeä vastaan ajaakseen saksalaiset maasta… Aapo Järvinen on viimeinen taistelussa kaatunut sodankyläläinen
ja yksi niitä harvoja lappilaisia, jotka kaatuivat kotikunnassaan. … Aapo Järvisen
muistomerkin ”kätköttämistä” on toivonut AJ:n nuoruuden kaveri, piilotuspäivänä jo yli 91 -vuotias rintamaveteraani
ja sotainvalidi, joka on kätköpaikan valinnut. Hän on ollut myös pystyttämässä
muistomerkkiä ja piilottamassa kätköä.”
Kätkö on tehty 2014 ja sen jälkeen vuosittain tuo sotainvalidi on ollut mukana kätkön tarkastuskäynneillä.
Matkalla löytyi monia erittäin taidokkaasti tehtyjä kätköjä, jotka yllättivät mielikuvituksellaan. Niitä oli sekä Lapissa että
etelämmän pysähdyspaikoilla. Monet
kätköt oli myös sijoitettu hienoille paikoille, joille ei olisi arvannut mennä ilman
kätköä. Olkoon näistä esimerkkinä Vuotson etäteläpuolela oleva kätkö Maisemaa
Riestonvaaralta. Vaaran graniittiset toorit,
(kuva yllä) toivat mieleen Pyhä Nattasen.
Teksti ja kuvat: Ensio Holopainen

Kuva: Riitta Rissanen
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HELLO!

PUIJON LATU ry
.
The Joy of Movement!
We are a member association of Suomen latu, in Kuopio.
As a member you’ll learn new ways
to move and get to make new
friends!
Our activities are:
•
•
•
•
•

canoeing
hiking
skiing
nordic skating
children activities
(forest clubs and
skiing schools)
• power walk and cycling

We are also on Facebook!
PILPPA | Our activity center is the recreation area
in Pilppa, 8 km from Tori. In Pilppa we have log
cabin, a sauna and two lean-to’s.
Pilppa is maintained by voluntary work. The buns
in Pilppa cafe are famous on their good taste
and sauna of its steams.
JOIN IN! | Do you have the attraction to move? We have nearly 2000
members. Join in our good company. More info: www.puijonlatu.fi
Membership fee 2017: 27 €. Students (< 29 yr) only 13 €! Familys 35 €.
As a member you also become a member of Suomen latu ry.

Photos from :Puijonlatulainen-bulletin

Tietotori and Kampusrysäys

Thao and Huyen were intrested in the activities
of Puijon Latu at Tietotori of University of Eastern
Finland.
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Sanni Sirviö met Anuliina Savolainen at Kampusrysäys.
Kuvat: Irma Ikonen

Uimahallivuoro siirtyy sunnuntai-iltaan!
Puijon Ladun melontaharjoitukset Niiralan uimahallissa alkavat sunnuntaina
4.11.2018. Ensimmäisellä kerralla hallille viedään kajakkeja. Kaluston kuljetus/
pesutalkoisiin voit ilmoittautua Antille sähköpostilla luoranen(at)luukku.com tai
puh. 040 539 4767.
Uimahallissa harjoitellaan melontatekniikkaa ja –turvallisuutta (esim. melonta
eteen/taakse/sivulle, ohjaaminen, tuennat, kaatuminen, pelastautuminen eri tavoin) sekä pelaillaan palloa. Osallistujilta vaaditaan uimataito. Ohjaajat ja kokeneemmat melojat opastavat aloittelijoita.
Ilmoittautuminen uimahallin eteisessä sunnuntaisin klo 19. Avainhenkilö on avaamassa hallin ovea klo 19:10 saakka, joten tule paikalle ajoissa. Allasaika on klo
19:30-21. Uimahallissa tarvitaan uima-asu ja 50 sentin kolikko.
Vuorojen peruutuksista ilmoitetaan nettisivuilla ja melojien sähköpostilistalla. Osa
marras-joulukuun vuoroista on kokonaan varattu Eskimokäännöskurssille!
ESKIMOKÄÄNNÖSKURSSI MARRAS-JOULUKUUSSA
Eskimopyörähdys on nopein tapa pelastautua, kun kajakki kaatuu. Eskimokäännöksen hallinta auttaa parantamaan melontatekniikkaa ja turvallisuutta. Eskimokäännös on koskimelonnan perustaitoja ja onhan se myös näyttävä temppu.
Puijon Ladun Eskimokäännöskurssi järjestetään Kuopiossa Niiralan uimahallissa kolmena sunnuntai-iltana: 25.11., 2.12. ja 9.12.2018. Tapaaminen uimahallin
eteisessä klo 19. Kaikilla kerroilla ei ole pakko osallistua, mutta toivomme, että
pääset mukaan ainakin kahtena iltana.
Kurssin hinta Puijon Ladun jäsenille on 35 € ja muille 45 €. Osallistujilta vaaditaan
uimataito. Kurssilla tarvitaan uima-asu, 50 sentin kolikko ja nenäklipsi / nenänsulkija (löytyy esim. urheiluliikkeestä tai marketin uimaosastolta). Mukaan voi
ottaa myös uimalasit tai sukellusmaskin. Mahdollisista muutoksista kurssipäiviin
ilmoitetaan nettisivuilla.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kurssille: luoranen(at)luukku.com tai
040 539 4767.
Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi sekä oletko Puijon Ladun jäsen.
http://www.puijonlatu.fi/category/melonta/
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TAPAHTUMAKALENTERI - 2018

SYYSKUU 2018
AIKA

TAPAHTUMA

YHTEYSHENKILÖ

pe 28.9.

Melontakauden päätöspala- Paavo Jaakkola, 0400 892 443
veri Pilpassa 17.30
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi

LOKAKUU 2018
ti 2.10.

Valokuvauskerho Pilpassa
17.30-20.30, s. 22

Jorma Ikonen, 040 512 3030
jormaikonen(at)hotmail.com

la 6.10. su 7.10.

Karpaloretki Näätähiekalle,
s. 22

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

la 13.10. ja
(la 28.10.)

Pilpan syystalkoot 10-17
varapäivä

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

su 21.10.

Sieniruokakurssi Pilpassa

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

su 28.10.
klo 14

Retkeilyn teemailtapäivä
Pilpassa, s. 22

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

MARRASKUU 2018
su 4.11. su 31.3.

Melonnan uimahalliharjoitukset sunnuntaisin, s. 18

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

pe 9.11.

Talkoolaisten teatteri, s. 17

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

la 17.11. su 18.11.

Kaamosyöpyminen

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

ti 20.11.

Syyskokous
Lounas-Salongissa, s. 21

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

pe 23.11. su 25.11.

Retkeilijän ruokakurssi
Pilpassa, s. 23

Heikki Väisänen, 0500 600 778
heikkv(at)gmail.com

JOULUKUU 2018
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la 1.12. la 8.12.

Ensilumen hiihtoviikko
Kiilopäällä, s. 24

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

to 6.12.

Lipunnosto Pilpassa, s. 25

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 15.12.

Pikujoulu Pilpassa, s. 25

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

ma 31.12.

Uuden vuoden vastaanotto
Pilpassa, s. 25

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

Talkoolaisten teatteri pe 9.11.
Tervetuloa yhdistyksen talkoissa, myyntityössä, toimikunnissa ja hallituksessa
yms. tehtävissä ahertaneiden talkoolaisten yhteiseen teatteri-iltaan perjantaina
9.11.2018 klo 19. Nautimme uutuusmusikaalin Äidinmaa sävelistä. Sen väkevä
sukupolvikertomus liikkuu kahdessa aikajaksossa, 80-luvulla ja ajassa ennen
toista maailmansotaa.
Sitova ilmoittautuminen su 14.10. mennessä maksamalla 15 € (omavastuuosuus, sis. lipun sekä kahvin/teen + leivoksen/suolaisen) Puijon Ladun tilille
(FI 31 4108 0010 3558 35). Merkitse maksun viestiosaan, haluatko nauttia
väliajalla lakka/tyrni-leivoksen (laktoositon) vai karjalanpiirakan ja munavoin
(vähälaktoosinen) kahvin vai teen kera.
Lisätietoja: Riitta rkarhunen(at)gmail.com tai 040 758 6844
http://kuopionkaupunginteatteri.fi/aidinmaa-9700

Kuvassa Lotta Vaattovaara. Kuva ja kuvankäsittely Antti Karppinen.

SEURAA TAPAHTUMIA
www.puijonlatu.fi
www.facebook.com/puijonlatu
www.instagram.com/puijonlatu
www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri
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Rajalta rajalle -hanke säästöliekille
Rajalta rajalle -hankkeen taivaalla on
purjehtinut kautta koko alkuvuoden tummia pilviä: kaikki alkuvuodelle ajoitetut
vaellukset ovat joko peruuntuneet kokonaan tai typistyneet minivaelluksiksi.
Huhtikuussa nostimme eväillä ja muilla
tarpeellisilla tarvikkeilla lastatut ahkiomme Angelissa autosta tienvarteen tarkoituksena olla parin viikon kuluttua Galdotievassa. Vaan emmepä olleet, vaan
olimme vajaan viikon kuluttua samassa
paikassa odottamassa samaista taksia palataksemme Inariin.
Ensimmäisenä päivänä sää oli aurinkoinen
ja suksi luisti. Saimme hiihdellä kelkan
jälkeä ja pääsimme pimeän jo peittäessä maisemat Vaskojoen autiotuvalle.
Melkoinen oli hämmästykseksemme
huomattuamme autiotuvalla käyneen
talven aikana vain kaksi vaellusporukkaa. Molempien vieraskirjaan tekemistä kirjauksista päättelimme etenemisen
olleen työlästä, joskaan ei sitä suoraan
ollut sanottu. Viimeisimmät kävijät olivat
meidän tapaamme lähteneet Angelista ja
käyneet Morgamojan Kultalassa, mutta
palanneet parin päivän kuluttua paluureittiä Angeliin. Olikohan se ollut tarkoituskin vai käydä myös Postijoenlatvalla,
jäi arvoitukseksi.
Useimmilla lienee vielä muistissa viime
talven paksu lumipeite ja ainakin Lapissa
se oli todella upottavaa, sillä koko talvena ei ollut suojakelejä. Totesimmekin jo
Vaskojoella, ettemme tällaisessa kelissä
pääsisi Galdotievaan saakka, mutta menisimme Postijoenlatvalle ja päättäisimme
siellä, jatkammeko Njurgulahteen vai
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Kalmankaltioon. Jatkoimme epävarmoin
tuntein kohti Postijoenlatvan autiotupaa
tarkoituksena yöpyä suunnilleen puolivälissä olevan poroaidan paikkeilla. Nyt kelkan jälkeä voimme hyödyntää vain ajoittain, muulloin etenimme enemmän tai
vähemmän upottavassa umpihangessa.
Niin oli keli vaativa, ettemme päässeet
tavoittelemallemme poroaidalle, vaan
pystytimme kodan kolmisen kilometriä
aikaisemmin.
Seuraavana päivänä hanki upotti
entistäkin enemmän ja kilometrin verran
upottavassa hangessa taaperrettuamme
toverini kysyi, ”onko tässä mitään
järkeä”, johon totesin, että ”oletko sitä
mieltä, että on järkevämpää kääntyä
takaisin kohti Vaskojokea?”. Vastaus oli
myönteinen ja niin kaarsimme takaisin
tulojäljellemme. Iltapäivällä olimme jälleen Vaskojoella, missä vietimme myös
seuraavan päivän luppoa pitäen.
Luppopäivän lepäsimme ja se kannatti,
sillä sää ja hiihtokeli muuttui kehnoksi –
tuuli navakasti ja satoi räntää. Kävin reilun kilometrin päässä ’tiedustelemassa’
tulojälkemme näkymistä ja huonostihan
se erottui. Lisäksi alkoi takaltaa ja paluumatkalla kulku oli tuskaista ilman ahkiotakin, mutta onnekseni matkaakaan ei ollut
pitkälti.
Seuraavana päivänä paluu Vaskojoelta
Angeliin sujui hyvin aurinkoisessa ja pikkupakkasen ryydittämässä säässä. Alkumatkasta edellispäivän rännän kostuttama lumi tarttui hieman suksien ja ahkion
pohjiin, mutta iltapäivällä keli parani ja
loppumatka sujui jo rallatellen. Angelia

lähestyessämme tapasimme Vaskojoelle
viikoksi kalastelemaan ja laatuaikaa viettämään menevän pariskunnan. Muita
emme olleet nähneet matkamme aikana.
Vietimme viimeisen yön kodassa Angelintien varressa, mistä meidät sinne kyydinnyt taksi tuli aamulla hakemaan meidät
Inariin.
Bussissa tapasimme Kavtsin vaellusporukan, joka oli vaeltanut Inari-Köngäs
-tien varresta Nelostien varteen. Upottava umpinen oli pakottanut heidätkin
muuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa,
mutta aina oli kuitenkin löytynyt oikeaan
suuntaan vievää kelkan jälkeä ja olivat
päässeet aikataulun mukaisesti erämaan
halki.
Olimme tavanneet edellisen kevättalven
vaelluksellamme Tenomuotkassa ja uudelleen Termisjärvellä ’metsäneuvokset’,
joilla oli suunnitelmissa viime kevättalveksi kuukauden pituinen hiihtovaellus
itäiseltä kolmen valtakunnan rajapyykiltä
läntiselle rajapyykille, tosin suoraa reittiä.
He olivatkin toteuttaneet vaelluksensa,
mutta upottavan hangen vuoksi hekin olivat kaartaneet Vaskolompolosta Hettaan
metsäisen reitin sijasta avotuntureiden
kautta.
Kesäkuussa minun oli tarkoitus patikoida Kessintieltä itäisen kolmen valtakunnan rajapyykin kautta Näätämöön. Kävi
kuitenkin niin köpelösti, että vasta Kessintiellä havaitsin alkumatkan karttojen
jääneen kotiin. Oli minulla mukana GPS ja
kompassi, mutta tuntemattomiin maastoihin en lähde ilman karttaa. Oli siinä
vieressä kuitenkin Piilolan polku ja päätin
pistäytyä Piilolassa, sillä merkityllä polulla tuskin eksyisin ja vain kerran eksyin

polulta käveltyäni vauhdin hurmassa ohi
uudelleen reititetyn polun risteyksen. Piilolan autiotuvassa oli hyvää aikaa ajatella
muun muassa Rajalta rajalle -hankkeen
jatkoa ja päädyin siihen, että luovun alkuperäisestä suunnitelmasta niin aikataulun
kuin reittienkin osalta – hiihdän tai patikoin loput kulkemattomat etapit silloin
kun se mukavalta tuntuu ja voinpa kulkea
ne ’väärään’ suuntaankin. Tällä tavoin
voin patikoida muissakin mieleisissä
maastoissa kuin rajan pinnassa
Elokuun kulttuuripatikoinnille yliperällä
kävi aikaisempiakin kehnommin, sillä se
peruuntui kokonaan vaellustoverin tapaturman vuoksi. Haltilla tulen joskus kuitenkin vielä käymään ja varmasti myös
läntisellä kolmen valtakunnan rajalla.
Suunnitelluista vaelluksista Sulaoja-Angeli tullee kuitenkin toteutumaan ja olemme Esan kanssa saaneet mukaamme
Markun. Esan kanssa jatkamme Angelista
Njurgalahteen ja sillä välillä olemme tämän lehden ilmestyessä - toivottavasti.
Vakaa aikomus on kuitenkin jatkaa hanketta, mutta enemmän tuntemusten ja
jaksamisen ehdoilla, sillä ikä asettaa jo
rajoitteita kulkemiselle. Hartaasti toivon,
että ensi vuoden kesäkuussa olen patikoimassa Kalmankaltiosta Pöyrisjärven
erämaan kautta Hettaan ja joskus myöhemmin yliperällä Haltin ja kolmen valtakunnan maisemissa. Mielelläni otan
seuraksi muitakin kairaan halaavia tuleville vaelluksille. Seuratkaa Puijon Ladun
tapahtumakalenteria!

Pekka Tikkanen
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Madonlukua
Outoloinen eleli alla ekohuussin
lekotellen päällä muhevan muussin
kankkuja katsellen
päiviä laskellen
miettien ekonsa tilaa;
- onpa outoa pilaa
kun en rusketu lailla muiden
oon vieroksuttu bakteerisuiden
Viimein koitti hälle vapaus
olkoon se viimeinen tapaus
Runo ja kuva: Martti Rissanen

Noudatamme Pilpan alueella roskattoman retkeilyn periaatetta. Tulisijassa voit
polttaa puhtaat pahvi- ja paperipakkaukset. Muun jätteen otat mukaan ja lajittelet kierrätykseen ja sekajätteeseen kotona.
http://www.luontoon.fi/roskatonretkeily
retkeilijän etiketti

Kuva: Jorma Ikonen
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Vuoden 2018 jäsenyhdistys
***Puijon Latu ry***
Puijon Latu palkittiin vuoden jäsenyhdistyksenä Kiilopäällä Suomen Ladun kevätpäivillä ja 80-vuotisjuhlassa viime toukokuussa. Yhdistyksemme on toteuttanut
menestyksellisesti Suomen Ladun toiminta-ajatusta ja strategiaa (Ulkoile-Osallistu-Vaikuta). Jäsenmäärä ylitti alkuvuonna 2000 jäsenen rajan. Toimintamme kiinnostaa kaikenikäisiä. On ilo jatkaa teemalla: Löydä oma tapasi ulkoilla.

Puijon Latu ry:n
SYYSKOKOUS
tiistaina 20.11.2018 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 2019 koskevat jäsenmaksut.
- Hyväksytään tilikauden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
- Päätetään seuraavana tilikautena maksettavien palkkioiden (2018 puheenjohtaja
ja sihteeri 100 €, hallituksen jäsenet 50 €) ja kulukorvausten (2018 autolla talkooajosta enintään 0,40 €/km) perusteet. .
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (nykyisin 8).
- Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä.
(Erovuorossa: Laila Mujunen, Niina Toivanen, Markku Hynninen ja Kirsi Tuppurainen sekä varajäsenet Paavo Jaakkola ja Anita Karppinen. Hallituksessa jatkavat
Paula Määttänen, Mikael Halme, Irma Ikonen ja Veikko Saikkonen).
- Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle.
- Valitaan toiminnantarkastajat ja varatarkastajat tarkastamaan vuoden 2019 tilit.
- Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.
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PUIJON LATU RY:N VALOKUVAUSKERHO
kokoontuu Pilpan majalla tiistaina 2.10.2018 klo 17.30.
Varaa muistitikulle 10-15 kuvaa viime kesältä yhdessä katseltavaksi.

Tervetuloa mukaan!
TIEDUSTELUT: Jorma Ikonen
jormaikonen(at)hotmail.com,
040 512 3030
Kuva: Irma Ikonen

KARPALORETKI LA 6.10. - SU 7.10. NÄÄTÄHIEKALLE
Näätähiekka sijaitsee Älänteen rannalla Rautavaaralla. Mahdollisuus korvausta
vastaan sisämajoitukseen, hinta n. 15-20 €, jos lähtijöitä on riittävästi, sisältää
mm. savusaunan. Muuten omat majoitteet ja eväät. Mahdollisuus päiväkäyntiin.
Kimppakyydit, lähtö Päivärannan Shelliltä lauantaina klo 8.
Ilmoittaudu majoitukseen ja lisätiedot: Veikko Saikkonen, 050 548 4613.
http://www.luontoon.fi/alanne
majoitus
Kuva: Jorma Ikonen

RETKEILYN TEEMAILTAPÄIVÄ SUNNUNTAINA 28.10.2018 KLO 14.00 PILPASSA
Valokuvakertomus, kesto 2 -3 h, tauolla kahvi/tee.
Pyhiinvaellus Saint Jean Pied de Port – Santiago de
Compostela, noin 800 km.
Matkan tehneenä: Lauri Lehtinen, lauri.lehtinen4(at)
gmail.com, 0504145011
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RETKEILIJÄN RUOKAKURSSI
Retkeilijöille tarkoitettu kurssi pidetään pe 23.11. – su 25.11.2018 Pilpassa.
Kurssin tavoitteena on
-antaa tietoa ja mahdollisuus kuivattaa erilaisia retkiruokien raaka-aineita
-innostaa osallistujia valmistamaan vaihtelevia, maukkaita ja ravitsevia retkiruokia
Kurssilla valmistetaan erilaisia aterioita, joiden ruokalajien määrä vastaa noin viikon mittaisen vaelluksen ruokia.
Kurssin ohjaajina toimivat Heikki Väisänen ja Risto Tomminen.
Kurssin hinta on Puijon Ladun jäseniltä 50 € ja muilta 60 €. Hintaan sisältyy majoitus Pilpassa ja kurssilla valmistettavat ruoat.
Suuren suosion saanut kurssi on järjestyksessään 10.
Ilmoittautuminen Heikki Väisäselle, heikkv(at)gmail.com tai 0500 600 778
18.11.2018 mennessä. Osallistujien määrä on rajoitettu 12 henkilöön/kurssi.
Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 10.

Kuvat: Heikki Väisänen

EEVA KONTTURIN NÄYTTELY 1.9.- 30.9.2018
Tuulen tyttären tekemä
Paikka: Helsingin musiikkitalo
Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Lue lisää Helsingin musiikkitalon www-sivuilta
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ENSILUMEN HIIHTOVIIKKO
KIILOPÄÄLLÄ
LA 1.12. - LA 8.12.

Kuva: Suomen Latu Kiilopää/Sampsa Sulonen

Puijon Ladun ja Joensuun Ladun perinteinen ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä.
Kuljetus bussilla Kuopiosta, 110 €.
Majoitus:
Hotelli Niilanpää: 240 €/hlö/2hh, 1hh/410 €, sisältää aamupalan
4 hlön lomahuoneisto 590 €
Hirsimökki 590 €
Pohjan Ukko (8-10 hlöä) 960 €
Pohjan tytär 450 €/2hh
Ahopää hostel petipaikka 110 €.
Kuvia ja tietoa lisää majoituksesta ja varustustasosta löytyy www.kiilopää.fi
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: paula.maattanen(at)dnainternet.net
tai 050 917 5440.
Varausmaksu 100 € maksetaan la 15.10. mennessä Puijon Ladun tilille
FI31 4108 0010 3558 35, viite ensilumi 18.
Matkan järjestelyssä noudatetaan Puijon Ladun matkaehtoja.

HIIHTOLOMAVIIKKO 10/2019 VUONTISPIRTILLÄ
Vuontispirtin hiihtomatkalle la 2.3.- la 9.3.2018 voi ilmoittautua sähköpostilla:
ensio.holopainen(at)gmail.com. Tiedustelut myös puhelimesta 0400 191 053.

RETKILUISTELUA PUIJON LADUSSA
Puijon Ladun retkiluistelijat pitävät yhteyttä toisiinsa sähköpostiringin avulla. Viesteissä kerrotaan jääolosuhteista ja suunnitellaan retkiä. Rinkiin liittyminen tapahtuu nettisivulla www.puijonlatu.fi kohdassa ’Retkiluistelu’ olevan ohjeen mukaan.
Retkiluistelusta voi kysyä myös Ensiolta, ensio.holopainen(at)gmail.com
tai 0400 191 053.
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN LIPUNNOSTO Pilpassa torstaina 6.12. klo 12.
Nostamme siniristilipun salkoon laulun raikuessa
sekä nautimme kahvit 101- vuotiaalle Suomelle.

Tervetuloa!

PERHEPIKKUJOULU 15.12.
Puijon Ladun perinteistä pikkujoulua
vietetään Pilpan majalla la 15.12.
Pikkujoulusauna
Naiset klo 14 - 15
Miehet klo 15 - 16
Puurojuhla alkaa klo 16 ja joulupukkia
odotellaan laulaen ja leikkien.

Tervetuloa!

UUDENVUODEN VASTAANOTTO MA 31.12.
Pilpalle on mukava mennä yhdessä! Olosuhteet ratkaisevat, tapahtuuko se
uudenvuodenaattona parhaiten hiihtäen, luistellen, pyöräillen tai kävellen ja mikä
on yhteislähdön paikka. Ehdotukset tulevat aikanaan Puijon Ladun nettisivulle ja
Facebookiin. Lisätietoja voit kysyä myös puhelimitse (040 537 8038 ja
0400 191 053). Pieni iltapala klo 20 alkaen.
P.S. Voit tulla majalle myös ”omatoimisesti” istumaan iltaa.

Kuvat: Timo Tuppurainen
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Puijon Latulainen 3/2018

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
Veikko Saikkonen, turvallisuusvastaava,
050 548 4613
veikko_saikkonen(at)msn.com
Mikael Halme, koulutusvastaava
0400 713 320
mikael.halme(at)gmail.com
Irma Ikonen, tiedottaja
0400 573 472
irmaikonen(at)hotmail.com
Markku Hynninen
040 027 5278
markku(at)hynninen.fi
Laila Mujunen
040 745 7881
laila.mujunen(at)dnainternet.net
Niina Toivanen
050 549 1503
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

VUOKRATTAVAT
RETKITAVARAT

Yhteyshenkilö

Vaellusteltta, 3 hlöä

Puh.

Vrk
(€)

Viikko
(€)

Veikko Saikkonen 050 548 4613

3

15

Vaellusteltat, 2 hlöä, 2 kpl

Veikko Saikkonen 050 548 4613

2

10

Rinkka, lapsirinkka, 2 kpl

Veikko Saikkonen 050 548 4613

2

10

Ahkiot, lapsiahkio, 6 kpl

Risto Häyrinen

040 067 8833

4

20

Retki-/Eräsukset, 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

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.

Seuraava Puijon Latulainen
ilmestyy viikolla 5/2019.

Toimita materiaalit 2.1.2019 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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