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2. YLEISTÄ
Vuosi 2018, yhdistyksemme 77. toimintavuosi,
suosi luontoliikkujia. Hiihtokausi oli Kuopion
seudulla ennätyspitkä. Se alkoi runsaiden lumisateiden myötä jo joulukuussa, ja lunta riitti
sivakoijille vielä maalis-huhtikuun vaihteessa.
Helteinen kesä puolestaan suosi melojia ja muita
vesilläliikkujia.
Ulkoilukahvio palveli koko pitkän hiihtokauden
ajan, ja majan vuokratuotoilla lisättynä Pilpan tulos
olikin erinomainen. Hiihtäjien, retkeilijöiden ja
melojien toiminta oli vilkasta. Perheille suunnatut

ulkoilutapahtumat, muumihiihtokoulu ja
metsämörritoiminta houkuttelivat toimintaan
myös uusia lapsiperheitä. Tiedotuksessa hyödynnettiin onnistuneesti sekä perinteisiä että uusia
viestintäkanavia.
Edelleen jatkunut jäsenmäärän kasvu on osoitus
siitä, että yhdistyksen tarjoamaan toimintapalettiin
ollaan tyytyväisiä ja se on houkutteleva.
Tunnustusta toiminnastamme saimme myös
emoyhdistys Suomen Ladulta, joka valitsi
yhdistyksemme vuoden 2018 jäsenyhdistykseksi.

Jäsenistö
Vuoden 2018 lopussa yhdistyksessä oli 2166
jäsentä (muutos +10%), joista 1 oli kunniajäsen.
Jäsenmäärä ylitti 2000 jäsenen rajapyykin keväällä
2018. Yhdistyksen 2000. jäsen, Paula Rajakangas,
kutsuttiin Pilppaan, jossa puheenjohtaja Vesa
Karhunen luovutti hänelle Partioaitan lahjoittaman
rinkan.

Jäsenmäärän kehitys ja jäsenten ikäjakauma on
esitetty kuvissa 1 ja 2. Vuoden vaihteessa noin 1/3
jäsenyyksistä oli henkilöjäsenyyksiä ja 2/3
perhejäsenyyksiä.

Jäsenet 18.1.2019 (2185
kpl) - Ikäjakauma
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Kuva 1. Jäsenmäärän kehitys (Tiedot: Suomen Latu).

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
pidettiin 14.3.2018 ja syyskokous 20.11.2018
Ravintola Lounas-Salongin kabinetissa. Kokouksissa
oli runsas joukko yhdistyksen jäseniä.
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Kuva 2. Yhdistyksen jäsenet – ikäjakauma (Lähde:
Jäsenrekisteri)

Lisäksi yhdistyksen edustajat osallistuivat Suomen
Ladun kevätliittokokoukseen Kiilopäällä 26.4. –
2.5.2018 ja syysliittokokoukseen Espoon Haltiassa
19. – 21.10.2018 sekä Savo-Karjalan Latualueen
syyskokoukseen ja syyspäiville 6. – 7.10.2018
Runnilla.
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3. HALLITUS, TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT
Puijon Latu ry - Hallitus 2018
Puheenjohtaja, Pilpan isäntä
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Tiedottaja, Puijon Latulaisen päätoimittaja
Turvallisuusvastaava
Koulutusvastaava

Varajäsen, Rahastonhoitaja
Varajäsen

Vesa Karhunen
Paula Määttänen
Kirsi Tuppurainen
Irma Ikonen
Veikko Saikkonen
Mikael Halme
Markku Hynninen
Laila Mujunen
Niina Toivanen
Paavo Jaakkola
Anita Karppinen

Puijon Latu ry - Muut toimihenkilöt 2018
Pilpan emäntä
Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajat (vara)

Riitta Karhunen
Pentti Hillukkala ja Risto Tomminen
Risto Häyrinen ja Lauri Lehtinen

Puijon Latu ry - Toimikunnat 2018
Koollekutsujan nimi lihavoitu.
MAJA
Vesa Karhunen,
Mikael Halme, Helena Kajanus,
Riitta Karhunen, Kalevi
Markkanen, Pekka Mönkkönen,
Viljo Rautiainen, Martti Rissanen,
Hannu Räsänen, Pauli Tuovinen
PERHELIIKUNTA
Kirsi Tuppurainen,
Vesa Karhunen, Paula Korhonen,
Paula Määttänen, Raili NoksoKoivisto, Eija Rouhiainen

RETKEILY JA HIIHTO
Paula Määttänen,
Ensio Holopainen, Risto Häyrinen,
Lauri Lehtinen, Laila Mujunen,
Veikko Saikkonen, Kirsi
Tuppurainen

KÄVELY JA PYÖRÄILY
Riitta Karhunen,
Jarkko Juvonen, Vesa Karhunen,
Sanna Mattila, Heikki Määttänen,
Paula Määttänen, Jorma
Rissanen, Anuliina Savolainen

MELONTA
Paavo Jaakkola,
Oiva Huuskonen, Markku
Hynninen, Janne Martikainen,
Jouni Palmu, Liisa Ruuskanen,
Heikki Väisänen, Merja Örmälä,
Kalustomestari:
Janne Martikainen
TIEDOTUS
Irma Ikonen,
Päivi Heikkinen, Paavo Jaakkola,
Riitta Karhunen, Martti Rissanen,
Anuliina Savolainen
Webmaster:
Päivi Heikkinen
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4. PILPAN ALUE
“Pilpan ulkoilualue on Kuopion alueen luontoliikunnan helmi.”
Pilpan ulkoilualue oli sekä jäsenistön että muiden kuopiolaisten
ahkerassa käytössä.
PILPANTIEN KUNNOSTUS | Pilpantietä kunnostettiin keväällä
2018. Aivan tien varressa olleita puita kaadettiin tien ylärinteen
puolelta, ja niiden paikalle kaivettiin oja, johon rinteestä tulevat
valumavedet ohjautuvat.
ULKOILUKAHVIO | Pilpan majan ulkoilukahvio oli avoinna
1.1.2018 – 2.4.2018. Kahviota ylläpidettiin talkoovoimin.
Kauden alussa talkoolaisia perehdytettiin latukahviotoimintaan
Laila Mujusen johdolla.
MAJAN VUOKRAUS | Pilpan maja ja sauna oli varattu
yhdistyksen käyttöön hiihtokaudella sekä kesällä keskiviikkoisin
ja viikonloppuisin. Muulloin majaa ja saunaa vuokrattiin jäsenille
perhetilaisuuksiin sekä ulkopuolisille lähinnä liikunta- ja
koulutustilaisuuksiin.
Kuva 3. Hieno kevätsää oli houkutellut tuoreen olympiavoittajan Iivo Niskasen ja Ilkka Herolan kevyelle hiihtolenkille - ja malttoivatpa
he pistäytyä majallakin. (Kuva: Riitta Karhunen)

Taulukko 1. Ulkoilukahvion toiminta ja tilojen/välineiden vuokraus vuonna 2018
Asia
Tieto
Kahviotoiminta alkoi
1.1.2018 (ma 23.1. alkaen kahvio auki myös viikolla)
Kahviotoiminta päättyi
2.4.2018
Aukiolopäiviä (kpl)
73
Talkoolaisia (hlöä)
66
Henkilötalkoopäiviä (kpl)
221
Kahvion kävijämäärä latukaudella (hlöä)
6500
Vuokraustoiminta (luvut vuokrauskertoja):
Maja (kpl) 47
Laavu (kpl) 8 (Lisäksi puumaksuja 4 kpl)
Peräkärry (kpl) 6
Lumikengät (kpl) 20
Kasvikuivuri (kpl) 3
LAAVUT | Pilpan pihapiiriin valmistui uusi hirsinen
laavu "Lehmus". Laavu pystytettiin toukokuun
lopulla talkoovoimin Metsäkoulun hirsityöopettaja
Samuli Eskelisen johdolla. Aluskivet ja raskaat
hirret nostettiin paikoilleen nosturivoimin.
Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösellä ja parilla
muulla Kuopion kaupungin ”Dream Team:n”

edustajalla oli mieluinen tehtävä avata Puijon
Ladun uusi laavu käyttöön 20.6.2018. Kesällä 2018
laavun eteen rakennettiin tulisija sekä uusi laituri
laavun käyttäjiä silmällä pitäen. Pihapiirin vanhin
laavu purettiin, ja sen laituri siirtyy Pilpassa
muuhun käyttöön.
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Uusi laavu nimettiin jäseniltä tulleiden
nimiehdotusten perusteella: samalla vanha,
lähinnä Pilpan majaa oleva laavu, sai nimen
"Koivu". Nimiehdotusten lähettäjä oli saanut idean
ehdotukseensa laavujen kupeilla kasvavista
puulajeista.

Kuva 4. Pilpan uusi hirsinen laavu sai nimen Lehmus.
(kuva: Irma Ikonen)

TALKOOT PILPASSA |
• Kevättalkoissa siivosimme pihapiiriä ja
kärräsimme polttopuita rantasaunalle.
Myös laiturit laitettiin paikoilleen ja katot
puhdistettiin. Saunaranta raivattiin risuista
ja oksat silputtiin maanparannusaineeksi.
• Lehmus-laavun pystytystalkoot
järjestettiin toukokuussa.
• Perinteisissä heinätalkoissa pihapiirin
heinät seivästettiin. Osan heinistä viljelijät
käyttivät viljelysten kateaineena.
• Niittytalkoissa Pilpan pelloilta etukäteen
koneella niitetty heinä kannettiin kasoihin
viljelijöiden myöhempää käyttöä varten.
• Polttopuutalkoissa kesän aikana pilkottiin
useampi kuutio männyn ja kuusen runkoja,
olipa joukossa pari koivuakin. Raino Virnes
pätki puut, Mauri Räsänen pilkkoi kirveellä
ja Reijo Kolari pinosi liiteriin. Työ vei lähes
3 viikkoa.
• Pilpan syystalkoissa siistittiin pihapiiriä ja
nostetiin laiturit.

Taulukko 2. Pilpan talkoot ja muut majatoimikunnan tapahtumat vuonna 2018
PILPAN/MAJATOIMIKUNNAN TAPAHTUMAT
Kevättalkoot
Uuden Lehmus-laavun pystytys
Jäsenilta (kesäkuu)
Heinätalkoot
Niittytalkoot
Syystalkoot
Uuden laavun vihkiäiset
Jäsenilta (elokuu)
Jäsensauna (lämmityskertoja, kpl)
Jäsensauna (kylpykertoja, kpl)
Pikkujoulut
Lipunnosto
Uuden vuoden vastaanotto
Yhdessäviljelijöitä
Palstaviljelijöitä
YHDESSÄVILJELY | Puijon Ladun yhdessäviljelijät
jatkoivat vuonna 2015 alkanutta luomukasvisten
viljelyä 11 ruokakunnan voimin. Yhteisön tavoitteena on tuottaa jäsenilleen luomukasviksia yhteisöllisesti työskennellen ja toinen toisiltaan oppien.
Pääviljelymenetelmänä on viherkatteiden käyttö,

AJANKOHTA
28.4.2018
toukokuu
13.6.2018
15.7.2018
9.8.2018
15.9. ja 29.9.
20.6.2018
25.8.2018
3.5. – 29.9.2018
3.5. – 29.9.2018
15.12.2018
6.12.2018
31.12.2018

OSALLISTUJIA
48 (321 tuntia)
Talkoolaisia 8
Noin 30
22
10
50
noin 10
25
45
360
79
11
14
11 ruokakuntaa
10 viljelijää

jolla saadaan kasveille ja maaperälle moninainen
hyöty suhteellisen pienellä työmäärällä.
Pilpan yhdessäviljelijät sopivat keskenään kunakin
vuonna viljeltävistä kasveista, tehtävistä,
hankinnoista, talkoista ja sadonjaosta. Ryhmän
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valitsemat viljelyvastaavat ohjaavat, neuvovat ja
johtavat viljelyä. Viljelyvastaavina vuonna 2018
toimivat Marja Hartikainen ja Mari Luostarinen.
Yhteensä kaudelta 2018 talkoovihkoon kirjattiin
674 iloista ulkoliikuntatuntia viljelysten ja
kavereiden parissa. Muhkeassa kasvimaassa kasvoi
noin 70 kasvilajia, melkein sataa eri lajiketta:
esimerkiksi herkullisia valkosipuleita nostettiin
lähes 400 kappaletta.
Yhdessäviljelijät osallistuivat myös Pilpan pihan
hoitoon mm. niittämällä ruohikoita ja kunnostamalla vanhaa omenatarhaa. Ulkokäymälöiden
jäte käytettiin kompostoituna pihapiirin puiden ja
pensaiden lannoittamiseen. Myös pihapiiristä
syntyvää haravointijätettä, haketta ja rannasta
nostettua vesikasvillisuutta kierrätettiin hyötykäyttöön maaperän monimuotoisuutta
parantamaan.
PALSTAVILJELY | Yhdessäviljelijöiden lisäksi Pilpan
puutarhapalstoilla ahersi 10 palstaviljelijää.
Monet heistä olivat viljelleet omaa palstaansa jo
vuosia. Palstoilla viljeltiin pääasiassa tuttuja
hyötykasveja kuten perunaa, porkkanaa, sipulia,
valkosipulia, papua ja hernettä. Viljelijät pyrkivät
noudattamaan luonnonmukaista viljelyä
kompostoimalla ja kierrättämällä kasvijätteet.
Palstaviljelijöiden yhteyshenkilönä toimi Helena
Kajanus.
Palstoilta saatiin satoa saatiin aikaisesta keväästä
myöhään syksyyn. Ensimmäisenä keväällä
nostettiin maa-artisokkaa, ja syksyllä -pakkasten jo
alettua- lehtikaalista sai vielä satoa. Satoa tuli

varmasti monelle tänäkin vuonna sen verran, että
siitä riitti säilöön alkusyksyn tarpeisiin.
PILPAN MEHILÄISET | Tarhatut mehiläiset
aloittivat ahkerointinsa pölyttäjinä Pilpan pihapiirissä kesäkuussa. Mehiläistarhaaja Kalle Lyytinen
sai pihapiiriin paikan kahdelle pesälle, ja yhteiselo
ilahdutti heti erityisesti lähialueiden viljelijöitä,
marjastajia ja muita luonnon ystäviä.
KIHHAUS-TAUKOTUPA | Kaikkien Pilpassa
kasvimaata hoitavien käytössä oli yhteiset
keittiötilat Kihhaus-taukotuvassa sekä yhteiset
puutarhatyökalut Pilpan aitassa.
JÄSENSAUNAT | Jäsensauna oli ahkerassa käytössä
toukokuun alusta syyskuun loppuun. Sauna
lämpeni kesällä kaksi ja loppusyksyllä kerran
viikossa.
JÄSENILLAT | Jäsenilloissa (kesäkuussa ja
elokuussa) paistettiin lettuja laavulla, saunottiin,
kahviteltiin ja jutusteltiin.
ITSENÄISYYSPÄIVÄN LIPUNNOSTO | Itsenäisyyspäivänä lippu nousi jälleen salkoon Pilpassa, ja
juotiin Riitta-emännän keittämät perinteiset kahvit.
PIKKUJOULU | Pilpan uuden majan 34. pikkujoulussa oli ”tupa” täynnä väkeä. Pikkujoulun
järjestelyvastuu oli tällä kertaa pyöräilytoimikunnalla.
UUDEN VUODEN VASTAANOTTO | Uusi vuosi
otettiin vastaan majalla perinteiseen tapaan.
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5. RETKEILY JA HIIHTO
Perinteiset retket säilyttivät suosionsa latulaisten
keskuudessa. Uusia tapahtumiakin oli vuoden
ohjelmassa mukana.

retkelle, jonka aikana opas kertoi Pallas-hotellin
historiasta. Illaksi palattiin Vuontispirtillle
ruokailemaan, saunomaan ja uimaan.

Helmikuussa ’Vartin vinkit’ -hiihtotapahtumassa oli
tarjolla opastusta hiihtotekniikoista ja - välineistä.
Kurkimäen kyläyhdistys haastoi Puijon Ladun 24Hhiihtotapahtumaan. Yhdistyksen joukkue olikin
mukana viestinomaisesti toteutetussa iloisessa
tapahtumassa: osallistujia joukkueessamme oli
tosin vain viestin ilta- ja päiväosuuksilla.

Lokakuun Karpaloretki suuntautui Näätähiekalle,
jossa yövyttiin ulkona. Karpaloita oli paljon, ja saalis
olikin useita sangollisia karpaloita. Karpaloiden
poimimisen lisäksi patikoitiin upeissa maisemissa.
Retkeilyn teemaillassa Lauri Lehtinen kertoi sanoin
ja valokuvin Santiago de Compostela vaelluksestaan.

Maaliskuun perinteinen Vuontispirtin hiihtoviikko
järjestettiin yhteistyössä Puijon seurakunnan
kanssa viikolla 10. Mukana oli ennätysmäärä Puijon
Ladun jäseniä.

Marraskuun Kaamosyöpymisen ohjelmassa
Suonenjoen Lintharjulla oli patikointia ja nuotiolla
oleilua. Majoittuminen tapahtui teltassa, laavussa
ja riippumatossa.

Syyskuun ruskaretkellä Vuontispirtille oli tilaisuus
ihailla upeaa ruskaa päiväretkillä niin tuntureilla
kuin tunturien juurella. Kuljettajamme Pekka
kuljetti meidät bussilla mukavien patikointikohteiden lähettyville. Osallistuttiin mm. Pallaspäivään, jossa oli paikallisten toimijoiden tuotteita
myytävänä sekä ’Pallaksen pöllön’ -patikointi-

Joulukuun Ensilumen hiihtoviikko järjestettiin jo
14. kerran Kiilopäällä yhdessä Joensuun Ladun
kanssa. Lunta ei ollut paljoa, mutta hiihtokilometrejä kertyi siitä huolimatta hyvin. Viikon aikana
vietettiin perinteisesti muutamat matkalla olleiden
syntymäpäivät ja juhlistettiin itsenäisyyspäivää
lipun nostolla ja lippulaululla.

Taulukko 3. Tilastotietoa vuoden 2018 hiihto- ja retkeilytoiminnasta
TAPAHTUMA
Ulkona kuin lumiukko -ulkoilutapahtuma
Vartin vinkit - hiihtotapahtuma
Kurkimäen 24H hiihtotapahtuma
Vuontispirtin hiihtoviikko
Unelmien liikuntapäivä -ulkoilutapahtuma
Ruskaretki Vuontispirtille
Karpaloretki, Näätähiekka
Retkeilyn teemailta. Aihe: Santiago de Compostela
Kaamosyöpyminen, Lintharju, Suonenjoki
Ensilumen hiihtoviikko, Kiilopää
Toimikunnan kokouksia: pari + sähköpostiyhteydenpitoa

AJANKOHTA
28.1.2018
8.2.2018
17.-18.2. 2018
3.-10. 3.2018
10.5.2018
8.-15. 9.2018
6.-7.10.2018
28.10.2018
17.-18.11. 2018
1.-8. 12.2018

OSALLISTUJIA
kts.perheliikunta
30
8-10
70
Kts.Perheliikunta
32
15
35
7
40
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6. KÄVELY JA PYÖRÄILY
Yhdistyksen kesäpyöräilykausi käynnistyi virallisesti
toukokuun alussa, jolloin pyöräiltiin Savilahdesta
Neulamäen yli Pilppaan ’Unelmien liikuntapäivä’ tapahtumaan. Pilpassa oli pyörähuoltoa ja
muuta ”pöhinää”.
Kesäkuussa järjestettiin Pohjois-Kallaveden
pyöräilykierros yhdessä Siilin Ladun kanssa.
Puijonlatulaisista yksi kiersi koko 120 km
kierroksen, ja kaksi tyytyi lyhyempään matkaan.
Heinäkuun Teatteripyöräily suuntautui tällä kertaa
Siilinjärven kesäteatteriin. Heinäkuussa myös
pyöräiltiin Ahvenanmaalla yhdessä Siilin Ladun
pyöräilijöiden kanssa.

Elokuussa oli useampi kävely-/pyöräilytapahtuma.
Alkukuusta patikoitiin Suovu-Palonen-maastossa.
Siellä yövyttiin paikan päällä teltassa ja riippukeinussa. Kuun puolivälissä muutama puijonlatulainen pyöräili Juankoskelle ja takaisin (60 km),
lisäksi yksi retkeläinen taittoi matkan autolla. Kuun
lopussa pyöräiltiin Siilin Ladun kanssa Saaristokadulla, ja yhteisen pyöräretken kruunasi kahvitauko Pilpassa.
Puijon Latu osallistui valtakunnalliseen pyöräilyn
kilometrikisaan. Touko-syyskuussa yhteensä 16
yhdistyksen polkijaa kirjasi kisassa yhteensä 20 328
km, pyöräilypäiviä kertyi 61 kpl/henkilö.

Taulukko 4. Tilastotietoa vuoden 2018 kävely- ja pyöräilytapahtumista.
TAPAHTUMA
Unelmien liikuntapäivä
Pohjois-Kallaveden kierros
Teatteripyöräily Siilinjärvelle
Ahvenanmaan pyöräretki
Suovu-Palonen patikkaretki
Pyöräily Juankoskelle
Saaristokatu-pyöräily

AJANKOHTA
10.5.2018
30.6.2018
8.7.2018
9.-13.7.2018
11. – 12.8.2018
18.- 19.8.2018
25.8.2018

OSALLISTUJIA
4
3 + Siilin Latu
2
3 + Siilin Latu
8
3+1
3 + Siilin Latu
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7. MELONTA

Kuva 5. Puijon Ladun Suomi Meloo -viestin avausosuuden melojat saapuvat Paavon johdolla Rauhalahteen. (Kuva: Jorma Ikonen)

Melontavuosi 2018 oli vilkas sekä avovesillä että
uimahallissa, ja tuoreet melontaohjaajat kerryttivät
osaamistaan ahkerasti. Pitkä ja aurinkoinen kesä
suosi melontatapahtumia, ja tapahtumiimme
osallistuneiden määrä nousi edellisestä vuodesta
lähes 50 %. Koko yhdistyksen kalusto oli käytössä
useassa tapahtumassa.
OHJATUT MELONNAT | Säännöllisiä ohjattuja
melontatapahtumia olivat uimahalliharjoitukset
talvikaudella ja keskiviikkomelonnat Pilpasta
kesällä. Kesän kääntyessä syksyksi järjestettiin
perinteinen Kuutamomelonta. Syksylle
suunnitelluista lauantaimelonnoista toteutui yksi.
Muita melontaretkiä tehtiin mm. Koitajoelle ja
Koitereelle. Edellisen vuoden tapaan kierrettiin
myös Kuopio osittain.
KURSSIT JA KOULUTUKSET | Vuoden aikana
järjestettiin kaksi melonnan peruskurssia sekä
eskimokäännöskurssin. Melonnan ja retkeilyn
turvallisuusasioita pidettiin esillä järjestämällä
melonnan pelastautumisharjoituksia ja
suunnistuskoulutusta. Ohjaajat harjoittelivat
melontaa virtaavassa vedessä Konnuksella.

SUOMI MELOO |Suomi Meloo 2018-viesti
käynnistyi Kuopiosta. Avausosuudella
Rauhalahdesta tehtiin viestin yksittäisen osuuden
osallistujaennätys (230 melojaa), ja mukana oli
paljon kuopiolaisia melojia. Yhteistyö niin viestiorganisaation, Kuopion kaupungin, Kallan Melojien
kuin oman tiedottajamme kanssa toimi hienosti.
MELONNAN LAJIESITTELYT | Yhdistys tarjosi
pyydettäessä ryhmille mahdollisuutta tutustua
(korvausta vastaan) melontaan Pilpassa. Vuonna
2018 lajiesittelyn tilasi neljä ryhmää. Kaikille
avoimia (maksuttomia) Kokeile melontaa tapahtumia järjestettiin kaksi, ja niihin osallistui 50
henkilöä.
VIERAILUT| Kajaanin Ladun edustajia kävi
lokakuussa tutustumassa melontatoimintaamme.
Kutsuimme myös Suomi Meloo -osallistujia
vierailulle Pilppaan ennen viestin alkua.
KALUSTO | Kajakkitrailerin perusparannus
valmistui keväällä. Yhdistykselle hankittiin syksyllä
käytetty Reval -yksikkö ja kaksi uutta Boreal Sedna -
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yksikköä. Jäsenet saivat vuokrata yhdistyksen
kalustoa omiin retkiinsä silloin, kun kalusto ei ollut
varattuna yhdistyksen tapahtumiin.

LAITURIT JA KATOKSET | Saimme kesällä
lahjoituksena kolmannen laiturin Pilpan rantaan.
Syyskokous päätti toisen melontakatoksen
rakentamisesta kesällä 2019.

Taulukko 5. Tilastotietoa vuoden 2018 melontatoiminnasta
Keskiviikkomelontoja (kpl)
Melonnan peruskurssit (kpl)
Eskimokäännöskurssit
Muut ohjatut melontatapahtumat (kpl)

2017
40
9
2
1
28

2018
46
13
2
1
30

Suorituskertoja* melontatapahtumissa (kpl)
Omatoimimelonnat Pilpasta (suorituskertoja, kpl*)
Keskiviikkomelonnat (suorituskertoja, kpl*)
Uimahallivuorot (suorituskertoja, kpl*)
Muut melontatapahtumat (suorituskertoja, kpl*)

832
274
144
136
278

1231
304
306
154
467

4

5

Ohjattuja melontapahtumia (kpl)

Melontatoimikunnan kokouksia (kpl)

*Suorituskerta tarkoittaa yhtä henkilöä melontatapahtumassa. Monipäiväisessä tapahtumassa suorituksia on laskettu yksi suoritus/hlö/vrk.

Kuva 6. Puijon Ladun ”keskiviikkomelojat” palaavat kotirantaan. (Kuva: Sakari Paimio).
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8. PERHELIIKUNTA
MUUMIHIIHTOKOULU | Helmikuussa järjestettyyn
lasten Muumihiihtokouluun mahtuivat tänä
vuonna mukaan kaikki halukkaat.
Kokoontumiskertoja oli neljä.

suunnistuksen perusteita ja matkanarviointia,
pyöräilytemppurata, muistipeli, pyöräklinikka ja
letunpaistoa. Sydänyhdistys oli mukana
järjestelyissä.

METSÄMÖRRI – JA METSÄMYTTYSKOULUT |
Huhti-toukokuussa ja syyskuussa järjestettiin
lapsille metsämörri- ja metsämyttyskoulut.
Kokoontumiskertoja oli yhteensä kahdeksan.
Kunkin koulun viimeisellä kerralla koko perhe sai
tulla mukaan paistamaan lettuja Pilppaan.

Syksyn Ulkoilupäivässä touhuttiin Pilpassa
erilaisten tehtävien parissa. Sydänyhdistys oli
esittelemässä toimintaansa ja mittaamassa
verenpainetta ja kehonkoostumusta.
Osa ulkoilijoista jäi Pilppaan yöksi ’Nuku yö ulkona’.
Partioaitta tarjosi iltakahvit.

PERHEEN ULKOULUPÄIVÄT | Tammikuussa
Suomen Ladun ’Ulkona kuin lumiukko’ -kampanja
rantautui Kuopioon. Yhdistys oli mukana Lasten
pakkaspäivien puistojuhlassa Brahen puistossa.
Lunta veisti noin 300 innokasta ulkoilijaa, ja
Suomen Ladun 80-vuotisjuhlien kunniaksi valmistui
85 veistosta. Pohjois-Savon Osuuspankki tarjosi
tapahtumassa lämmintä mehua.

PERHERETKET | Heinäkuussa retkeiltiin Karhonsaareen, jossa etsittiin aarretta, paistettiin
lettuja, uitiin ja nautittiin helteisestä kesäpäivästä.

Unelmien liikuntapäivänä toukokuussa Pilpassa
kävi 200 ulkoilijaa. Ohjelmassa oli frisbeegolfia,

PYYDETYT OPASTUKSET |
Kirsi Tuppurainen ja Aki Markkanen olivat Kuopion
kaupungin pyynnöstä ohjaamassa hiihtoa Sporttiserityisliikuntaryhmässä kolmena maanantaina
kevättalvella sekä pitämässä perheliikuntatuokion
sisäkorvaistutelasten (LapCI ry) kesäpäivillä
Poukamassa elokuussa.

Taulukko 6. Tilastotietoa vuoden 2018 perheliikunnasta
TAPAHTUMA
Ulkona kuin lumiukko
Muumihiihtokoulu (neljä kokoontumiskertaa)
Metsämörri- ja metsäyttyskoulu (kevät)
Unelmien liikuntapäivä
Perheretki Karhonsaareen
Metsämörri- ja metsämyttyskoulu (syksy)
Syksyn ulkoilupäivä perheille
Nuku yö ulkona

AJANKOHTA
28.1.2018
17.-25.2.2018
10.5.2019
29.7.2018
8.9.2018
8.-9.9.2018

OSALLISTUJIA
300
30
9
200 ulkoilijaa
8
14
75
28 (lapsia/
nuoria 11)
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9. MUUT LAJIT
RETKILUISTELU | Kevättalven paljaat jäät suosivat
retkiluistelijoita muulla Suomessa, mutta
valitettavasti ei Kuopion seudulla. Täällä lunta satoi
pian lampien ja järvien jäädyttyä. Tammikuussa
tehtiinkin vain kolme retkeä: Kallavedelle kaksi ja
Suvasvedelle yksi. Muutenn luistelijoiden oli
tyytyminen aurattuihin ratoihin. Myös syksyn 2018
luistelukausi jäi lyhyeksi: marras-joulukuussa
tehtiin yhteensä kuusi retkeä. Yhteyshenkilöinä
retkiluistelussa toimivat Marja Hartikainen ja Ensio
Holopainen.
Suomen Retkiluistelijoiden kouluttaja ja retkenvetäjä Tommi Lahtonen järjesti Kuopiossa
tulokaskurssin teoriaosuuden 30.11.2018. Kurssiin
liittyvää tulokasretkeä ei voitu järjestää lumen
takia. Kuopion alueen perustettiin Suomen
Retkiluistelijoiden Facebook-ryhmä ’Retkiluistelua
Savossa’.
GEOKÄTKÖILY| Puijonlatulaiset harrastivat
geokätköilyä yksin ja pienissä ryhmissä. Latulaisten
suosiossa ovat olleet erityisesti maastoon sijoitetut
yksittäiset kätköt ja kätkösarjat (ns. trailit),

mysteerikätköistä palapelin kokoamista
tietokoneella vaativat kätköt sekä
kokoontumistapahtumat (miitit). Ei-geogätköilijät
(ns. jästit) pääsivät tutustumaan geokätköilyyn
kokeneiden kätköilijöiden opastuksella yhdistyksen
muiden retkien yhteydessä.
VALOKUVAUSKERHO| Syksyllä 2017 perustettu
valokuvauskerho jatkoi toimintaansa aktiivisesti
myös vuonna 2018. Valokuvauskerhoa veti
luontokuvaaja Jorma Ikonen. Osallistujat saivat
tapaamisissa ohjausta kameran säädöissä,
sommittelussa ja kuvankäsittelyssä. Jäsenten
kuvien katselukerrat toimivat myös
vertaisohjauksena ja virikkeinä kunkin omaan
kuvaamiseen. Jäsenet kuvasivat myös Puijon Ladun
toimintaa. Näin yhdistyksen kuva-arkistoon (ja
tiedotuskäyttöön) on saatu uusia valokuvia ja
videoita. Valokuvauskerhon ensimmäinen
valokuvanäyttely avattiin Pilpan majalla
15.12.2018. Näyttelytoiminta jatkuu siten, että
näytteillä olevat kuvat vaihdetaan 3-4 kertaa
vuodessa.

Taulukko 7. Tilastotietoa muista lajeista (Vuosi 2018)
ASIA
Retkiluisteluretkiä (kpl)
Retkille osallistuneita (kpl)
Valokuvauskerhon kokoontumiskertoja (kpl)
Valokuvauskerhoon osallistuneita (kpl)

TIETOA
9
35
8
81
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10. TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA
PUIJON LATULAINEN |Jäsenlehti ilmestyi kolme
kertaa. Lisäksi joulukuussa ilmestyi suppeampi
jäsentiedote. Vastaavana toimittajana toimi
tiedottaja Irma Ikonen. Lehti lähetettiin jäsenille,
Savo-Karjalan latualueen jäsenyhdistyksille ja
tärkeimmille yhteistyökumppaneille. Yksittäisiä
näytenumeroita jaettiin myös työpaikoille,
kirjastoihin ja Pilpassa kävijöille. Jäsenlehdessä
ilmoitettiin tulevista tapahtumista. Mukana oli
myös jäsenten laatimia kirjoituksia yhdistyksen
tapahtumista ja muista jäsenistöä kiinnostavista
aiheista sekä jäsenten ottamia valokuvia. Lehti oli
luettavissa myös kotisivuilla.
WWW-SIVUT www.puijonlatu.fi | Yhdistys otti
käyttöön uudet www-sivut webmaster Päivi
Heikkisen johdolla. Sivuston lähtökohtana
käytettiin Data Ladun jäsenyhdistyksille tarjoamaa
sivustopohjaa: Puijon Latu valitsi kuitenkin
käyttöönsä laajemmat muokkausmahdollisuudet
tarjoavan, ns. dedikoidun, palvelun. Sivuston
kehittämisessä huomioitiin jäsenistöltä tulleet
toiveet. Vuoden mittaan tiedotustoimikunta ja
muiden toimikuntien edustajat päivittivät sivuja
aktiivisesti.
FACEBOOK https://www.facebook.com/puijonlatu
| Sivuilla ilmoitettiin pääasiassa tulevista
tapahtumista. Lisäksi sivuilla jaettiin Suomen Ladun
sekä toimintaamme lähellä olevien tahojen
julkaisuja. Sivut kiinnostavat: vuoden lopussa
sivulla oli jo lähes 800 seuraajaa.
INSTAGRAM (www.instagram.com/puijonlatu) |
Yhdistykselle perustettiin Instagram-sivusto.
Julkaisut olivat tilannekuvia tapahtumista.
Seuraajien määrä kasvaa pikkuhiljaa.
ILMOITUS- JA INFOTAULUT | Kihhaus-rakennuksen
ilmoitustauluilla oli näkyvillä yhdistyksen
yhteystiedot, tapahtumakalenteri sekä tärkeimpiä
tapahtumatiedotteita ja uusi Pilpan ulkoilualueen
kartta. Pilpassa oli ilmoitustaulut myös majan
seinällä sekä melontavajan seinällä. Pilpan laavuille
ja huusseihin tehtiin ohjetaulut roskattomasta
retkeilystä.

MESSUT JA VASTAAVAT ESITTÄYTYMISET |
Esittelimme toimintaamme Kallavesj – messuilla
huhtikuussa (jututettuja ihmisiä 230). Syyskuussa
olimme Itä-Suomen yliopiston syyslukukauden
avauksessa: yhdistyksen esittelypisteessä vieraili
Tietotorilla noin 200 ja Kampusryssäyksessä noin
100 opiskelijaa. Martti Rissanen esitteli Puijon
Ladun toimintaa täydelle luentosalille kansalaisopiston ’Kuinka luonto voi edistää sydänterveyttä’
yleisöluennolla 25.9.2018.
MUUT TIEDOTUSKANAVAT | Suurelle yleisölle
tarkoitetuista tapahtumista tiedotettiin (tarpeen
mukaan) myös Savon Sanomien Menoinfossa sekä
Pohjois-Savon yhdistysten yhteisellä
Pohjoissavolaiset-palvelussa
(https://www.pohjoissavolaiset.fi/). Yhdistyksen
valinnasta vuoden latuyhdistykseksi laadittiin
mediatiedote. Ulkoilukahvion aukiolosta
tiedotettiin myös GoogleMyBusiness-palvelussa
sekä ladun varrella olevissa kylteissä.
SISÄINEN TIEDOTUS | Puijon Ladun melojat
ylläpitävät Puijon Latu / Melojat Facebook-ryhmää.
Retkiluistelijat käyttivät yhteydenpidossaan Yahoosähköpostiryhmää. Myös pyöräilijöillä ja
geokätköilijöillä oli omat sähköpostilistansa.
WhatsApp-ryhmiä oli käytössä mm. kahvion
talkoolaisilla sekä valokuvauskerholla.
TIETOSUOJA-ASIAT |EU:n yhteinen tietosuojaasetus (GDPR) astui voimaan toukokuussa.
Tiedostustoimikunta on vastannut yhdistyksen
tietosuoja-asioiden saattamisesta asetuksen
mukaisiksi.
UUDET TIEDOTUSMATERIAALIT |
• Esitteet jaettavaksi (suomen- ja
englanninkieliset)
• RollUp-juliste esittelykäyttöön
• Purjemainen mainosviiri ja esittelypöytä.
Suomen Ladulta esittelykäyttöön
• Power Point-kuvaesittely toiminnasta.
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Taulukko 8. Tiedotus (tilastotietoa, vuosi 2018)
ASIA
Jäsenlehti (Puijon Latulainen)
• Ilmestymiskerrat
• Ilmestymisajankohdat
• Painosmäärä (kpl/nro)
• Painopaikka

TIETOA

• Sähköisen lehden tilaajamäärä 31.12.2018 (kpl)
Facebook (seuraajia 31.12.2018, kpl)

3 + 1 (tiedote)
Vko:t 5, 17, 39 ja 51
n. 1 200
01/2018 Kevama, muut Kuopion
Liikekirjapaino
144
Lähes 800

Instagram (seuraajia 31.12.2018, kpl)
Toimikunnan kokoukset (kpl)

Noin 90
4
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11. YHTEISTYÖ
SUOMEN LATU | Yhteistyö emoyhdistyksemme,
Suomen Ladun, kanssa toimi hyvin. Yhdistyksemme
hyödynsi tiedotuksessaan valtakunnallisia
tapahtumajulkaisuja. Suomen Ladulta saimme
myös tiedotusmateriaaleja sekä toimintavinkkejä
tapahtumiimme.
Suomen Latu ylläpiti yhdistyksemme jäsenrekisteriä ja huolehti jäsenmaksujen laskutuksesta.
Pilpassa järjestettiin Suomen Ladun koulutusta:
Lumenveistokurssi tammikuussa ja polkujuoksuohjaajakoulutus huhtikuussa. Puijon Ladun
toimijoita osallistui myös muualla järjestettyihin
Suomen Ladun koulutuksiin: ’Luonnossa kotonaan’
-koulutukseen Kuopiossa, ’Vartin vinkit’ hiihtotapahtuman ohjaajakoulutukseen
Juankoskella sekä yhdistyksen toimihenkilöille
tarkoitettuun koulutukseen Partaharjulla.
SAVO-KARJALAN LATUALUE| Osallistuimme
latualueen syyskokoukseen ja syyspäiviin Runnilla.
Tiedotimme latualueen yhteisistä tapahtumista.
Joensuun Latu on ollut pitkäaikainen
yhteistyökumppanimme Lapin hiihtomatkojen
järjestämisessä. Siilin Ladun kanssa järjestimme
useita yhteisiä pyöräilytapahtumia.
KUOPION KAUPUNKI| Kuopion kaupungin kanssa
tehtiin yhteistyötä monella rintamalla. Pilpan

alueen käyttöön liittyvissä asioissa yhteistyö
Maaomaisuuden hallintapalvelujen (yhteyshenkilö:
Seppo Jauhiainen) toimi saumattomasti. Latuverkoston kuntoon ja kehittämiseen liittyvissä
asioissa tehtiin yhteistyötä aktiivisesti hyvinvoinnin
edistämisen palvelualueen (Janne Hentunen, Mika
Venäläinen) kanssa. Hyvinvoinnin edistämisen
palvelualeen kanssa tehtiin yhteistyötä myös
järjestämällä (kaupungin pyynnöstä) hiihtoohjausta ja perheliikuntatuokioita liikunnan
erityisryhmille. Perusturvan palvelualueen
vanhus- ja vammaispalveluille (Paula Herranen)
tarjottiin mahdollisuus käyttää Pilpan
tiloja ”asevelihintaan”. Yhteistyö kaupungin kanssa
on sujunut kitkattomasti.
MUUT TAHOT | Kuopion Sydänyhdistys ry oli
mukana parissa yhdistyksen suurelle yleisölle
suunnatussa tapahtumassa. Puijon Mahti ry:n
kanssa tehtiin yhteistyötä polkujuoksun merkeissä.
Kallan Melojat ry on pitkäaikainen kumppanimme
melontaretkien järjestämisessä. Vuontispirtin
hiihtoviikon järjestelykumppanina oli aiempaan
tapaan Puijon seurakunta. Osallistuimme Suomen
retkiluistelijat ry:n kanssa yhteisille luisteluretkille
ja -koulutukseen.
Yrityksistä kumppaneitamme olivat mm.
Partioaitta, Rane Sport, Pohjois-Savon Osuuspankki
Ja Iikan Pyörävarikko.
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12. YHTEENVETO
Yhdistyksemme toimintavuosi 2018 oli useilla
mittareilla mitattuna onnistunut. Toiminta oli
monipuolista, ja vuoden aikana toteutuivat
lähes kaikki toimintasuunnitelman mukaiset
retket ja tapahtumat. Säät suosivat ulkoilijoita,
mikä näkyi mm. melontatapahtumien
osallistujamäärissä. Yhdistyksen jäsenmäärän
vakaa kasvu jatkui. Myös yhteistyö sekä
yhdistyksen sisällä että ulkopuolisten
kumppaneiden kanssa sujui jouhevasti.
Yhdistyksen valinta Suomen Ladun vuoden 2018
jäsenyhdistykseksi osoittaa, että yhdistyksemme
aktiivinen toiminta ja jäsenmäärän positiivinen
kehitys on huomattu myös emoyhdistyksessä.

Tavoitteemme mukaisesti
•
•
•

•

olemme kansalaisten monipuolinen ja aktiivinen
liikuttaja
olemme ulkoilun ja retkeilyn asiantuntija
yhdistystämme, toimintaamme ja
mielipiteitämme arvostetaan sekä omalla
paikkakunnalla että valtakunnallisesti
olemme haluttu ja luotettava
yhteistyökumppani

.

