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Kahvio on auki viikonloppuisin klo 10 - 15, hyvillä hiihtokeleillä myös muina 

päivinä.  Hiihtolomaviikoilla 8 - 10 kahvio on auki joka päivä.  
Tarkista aukiolo: 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,  
https://puijonlatu.fi/yhdistys/pilpan-maja/pilpan-ulkoilukahvio/talkoolaiset/

 
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 28 € 
• opiskelijajäsen (alle 29 v) ja nuori           
   ei-opiskelija (alle 20 v) 14 € 
• perhejäsenyys 36 € 
• rinnakkaisjäsen 16 €

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: Mielenkiintoinen kota, tuumi-
vat Josefiina, Elsa, Juha-Pekka ja Tyyne. 
Kuva: Jorma Ikonen 

Puijon Latulainen on luettavissa  
sähköisesti:  
https://puijonlatu.fi/yhdistys/jasenlehdet/
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Puijon Latulainen on luettavissa  
sähköisesti:  
https://puijonlatu.fi/yhdistys/jasenlehdet/

Pilpan majan vuokraus
Vuokraamme majaa jäsenille perhetilaisuuksiin ja myös ulkopuo- 
Iisille päiväkäyttöön lähinnä liikunta- ja koulutustilaisuuksiin silloin,  
kun se on vapaa omalta toiminnaltamme. Katso Pilpan kalenteris-
ta vapaita aikoja: www.puijonlatu.fi/pilpan-kalenteri

Majan vuokra: 170 – 350 € päiväaikaan. Jäsenille perhekäyttöön 
alennettuun hintaan. Kuopion kaupungin tilaisuuksiin erillissopi-
muksen mukaan. 
 
Majaa koskevat tiedustelut ja vuokraukset puh. 040 537 8038

Kuva: Paavo JaakkolaPilpan ylälaavu

Pilpan laavut
Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyt-
tää niitä. Jomman kumman laavun 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 aikai-
sintaan klo 7. Noudatamme roskattoman retkeilyn periaatetta.
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Yhdessä rentoillen ja rakentaen

Isäntärenki Vesa

Valtakunnallinen Nuku yö ulkona on hyvä esimerkki ulkoiluideasta, jonka suosio kasvaa 
vuosi vuodelta. Niin myös meillä. Pilpassa yöpyi yli 150 henkilöä, kun viime vuonna 
uinaili 45 kävijää. Tälläkin kertaa oli ilahduttavasti lapsiperheitä. Nuorin nukkuja oli 
tämän kesän lapsia, takana latulaisuutta kokonaiset 4 kuukautta. Piilonen pimeässä ja 
jännittävä yö teltassa oli lapsille elämys, jonka muistaa myöhemminkin. Luontosuhde 
kasvaa kivoista kokemuksista.

Meidän isompien puuhamaamme oli toisen kajakkikatoksen rakentaminen. Se tuli tar-
peeseen ja täyttyi samantien. Aluetta myös avarrettiin ja hiekoitettiin. Hanke toteutet-
tiin yhdessä Ylä-Savon Ammattioppilaitoksen maanrakennusoppilaitten ja opettajien 
kanssa. Vastaavana mestarina toimi rakennusmestari Petri Jaloniemi. Unohtamatta 
omaa rakennustiimiämme, on sanottava, että komea tuli ja käyttäjät kiittää. Lämmin 
kiitos kaikille mukana olleille!

Pilpassa kävijöiden määrä on kasvanut ja huoltotarve lisääntynyt. Siksi isännän tehtäviä 
on jaettu useammalle henkilölle. Apuisännät Ville Rautiainen ja Hannu Räsänen 
ovat monille tuttuja kasvoja, puhumattakaan Pilpassa näkyvästä kädenjäljestä. 
Moniosaajia, joiden kanssa yhteistyö käy sujuvasti.

Lopuksi numerotietoa, joka ei jätä kylmäksi. Vuoden vaihteessa puijonlatulaisia oli 2144, 
viime toukokuussa jo 2213 ja elokuun lopussa 2317! Luontoliikunta houkuttaa ja koukut-
taa, kun siihen tarjotaan sopivat puitteet. Näin kai tätä on kiitollisena tulkittava. Hyvä me! 
Liikunnallista syksyä.
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Melontaa harrastavien olosuhteet para-
nivat kesällä valmistuneen toisen kanoot-
tikatoksen myötä. Samalla muutimme 
vajan säilytyspaikkoja niin, että saimme 
väljemmät säilytystilat aukkopeitteille 
ja liiveille. Myös katosten ympäristöä 
muokattiin. Talkootyö oli jälleen erittäin 
merkittävää. Jäsenten omien kanoottien 
säilytyspaikoista maksetut katospaikka-
maksut tuovat vuosien kuluessa katok-
seen laitetut rahat takaisin yhdistykselle.

Kiitämme ja kumarramme!

Vesilläkin on ollut vilkasta

Omat melontani olivat alkukesän tauolla 
muiden mukavien juttujen takia. Kun lo-
pulta pääsin mukaan, niin oli silmiinpis-
tävän paljon uusia melonnan harrastajia! 
On niin upeaa, että harrastajapiiri laaje-
nee. Toiseksi viimeisellä keskiviikkome-
lonnalla jäi katokseen vain yksi yksikkö ja 
vesillä oli 21 melojaa. Kaksikoita jäi tosin 
myös rannalle eli ei oltu ihan äärirajoilla. 
Tule mukaan! Melojan silmin maailma 
näyttää erilaiselta. Uimahalliharjoitukset 
alkavat marraskuussa.

Löytyisikö yhdistyksen avokanootille 
vielä käyttöä?

Yhdistyksen punainen lasikuituinen avo-
kanootti on ollut vuosia melkein tyhjän 
panttina. Hallituksen luvalla päädyimme 

tarjoamaan sitä jäsenistölle. Mukaan saa 
kaksi melaa. Voit tehdä ostotarjouksen 
tai ilmoittautua ottamaan sen ilmaisek-
si. Paras tarjous tai arpa valitsee uuden 
omistajan. Kanootille tulee ottaa maksul-
linen säilytyspaikka uudesta katoksesta 
tai se pitää viedä pois Pilpasta. Kanoottia 
voi käydä tutkailemassa uuden katoksen 
paikalla 35. Myös koemelonta pyritään 
järjestämään tarvittaessa. Ostotarjouk-
set tai ottamisilmoitukset Paavo Jaakko-
lalle 20.10.2019 mennessä sähköpostilla  
 
 
Kenen on vihreä avokanootti?

Jos tunnistat oheisen kuvan vihreän avo-
kanootin, niin ottaisitko yhteyttä. Uuden 
katoksen myötä saamme kaikki kanootit 
pois pientareilta ja ilmaisia säilytyspaik-
koja ei enää ole. Kanootille on siis otet-
tava maksullinen paikka tai vietävä pois 
Pilpasta. Paavo puh. 0400 892 443.

Melontakulmalla kuhinaa  
kesällä 2019

Teksti ja kuvat: Paavo Jaakkola 

paavo.jaakkola (at)lehtikuusikko.fi tai 
puh. 0400 892 443.
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Itäinen Ylä-Lappi on ollut vuosisatoja Suo-
men / Ruotsi-Suomen ja Venäjän rajaseu-
tua. Sodat, uskonnot, kaupankäynti ja 
rajankäynnit valtioiden ja saamelaisten 
nautinta-alueista ovat jättäneet jälkensä 
Itä-Inarin erämaihin.

Nykyisenä inarilaisena loma-asukkaana 
olen kierrellyt erämaita Raja-Joosepin ja 
Nellimin välillä. Alueelta löytyy yllättävän 
paljon mielenkiintoisia, rajan läheisyyteen 
liittyviä, kulttuurihistoriallisia kohteita, 
joista tässä muutamia ehkä vähemmän 
tunnettuja.

Kivijärven kirkko
Keskelle erämaata, Sulkusjärven lounais-
puolisen Kivijärven luusuaan, rakennet-
tiin pieni rukoushuone v. 1862.  Tuohon 
aikaan paljon käytetty reitti Inarijärveltä 
itään noudatteli järviketjua ja jatkui Kolt-
takurun kautta yli nykyisen rajan. Pikku 
kirkko oli rukous- ja taukopaikkana mat-
kalaisille. On myös arveltu, että raken-
tamalla kirkko kauaksi itään, asumatto-
maan korpeen, on haluttu vallata aluetta 
läntiselle kirkolle ja suomalaismielisille. 
Hartauden harjoitukset päättyivät viime 
vuosisadan alkupuolella ja kirkko oli myö-
hemmin savotan kämppänä, kunnes paloi 
v. 1937. Paikalla on jäljellä kiviraunio ja 
metallinen muistoristi.

Vankileirit
Sodan aikaan saksalaisilla oli Inarin kun-
nan alueella 29 vankileiriä.

Vangit olivat pääasiassa venäläisiä sota-
vankeja, mutta muutamia työleirejä oli 
myös saksalaisten omille niskuroineil-

le sotilaille. Vankien kohtelu oli raakaa, 
talvet kylmiä ja ruoka huonoa. Taudit 
levisivät ja kuolema korjasi huomatta-
van osan vangeista. Saksan sotatoimet 
Pohjois-Norjassa ja Petsamossa kulutti-
vat paljon puutavaraa. Vankityövoimalla 
teetettiin Inarin männiköissä tukkisa-
votoita ja puuta kuljetettiin pohjoiseen 
sekä maitse että vesitse. Suomalaisia oli 
palkattu kuljetustöihin. Nangujärven alu-
eella oli useita leirejä, joista yksi Jouta-
vanlahden  pohjukassa. Parakkien pohjia, 
ruostuneitä säilykepurkkikasoja ja muuta 
metalliromua löytyy edelleen maastosta. 
Parisataa metriä rannasta, vaaran 
rinteen tasanteella, on muistokivi 140 
venäläisvangin joukkohaudan kohdalla. 
 

 
Vuoksijärven kämppä
Toisen maailmansodan aikaan osa koltta-
saamelaisista evakuoitiin Suomeen. Aluk-
si evakot sijoitettiin mm Pohjanmaalle 
maalaistaloihin. Sopeutuminen oli vaike-
aa ja sodan jälkeen monet muuttivat tila-
päisiin mökkeihin mahdollisimman lähelle 
entisiä asuinsijojaan. Vasta v. 1949 valtio 
asutti kolttia mm Sevettijärvelle rakennet-
tuihin uudistaloihin. Erkki Fofonoff nuo-
rikkonsa Anastasian  kanssa rakensi pie-

Rajaseutua Ivalosta itään

Vuoksijärven kämppä
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nen hirsituvan Vuoksijärven länsirannalle, 
Raja-Joosepista luoteeseen. Kaksi suku-
laisperhettä asettui järven vastakkaiselle 
puolelle. Tupa oli pieni, 3 x 4 metriä, 
hatara ja avopiisillä varustettu. Ivaloon, 
lähimpään kylään, oli tietöntä taivalta 
noin 40 km. Anastasian synnytyksen aika 
tuli, ja traagisesti molemmat, sekä äiti 
että vauva, kuolivat lapsivuoteeseen. Ei 
ollut kätilöä, puhumattakaan sairaalaan 
ennättämisestä. Anastasia ja lapsi on 
haudattu järven koilliskulmaan, rantatie-
van lakeen. Haudalla on valkea risti, jossa 
teksti: Naska 15.2.1920. Tupa on nykyisin 
kunnostettu Ivalo-seuran toimesta hyvä-
kuntoiseksi autiotuvaksi. Väittävät, että 
tuvassa kummittelee, mutta rauhalliset 
unet olen siellä saanut.

 
 
 
Vieraskirja
Pikkuruinen, vaivoin kahden yöpyjän tu-
pa nököttää Alemman Lauttajärven ran-
tatörmällä. Nurkassa on pieni luonnonki-
vitakka ja lopun tilan täyttääkin laverit ja 
pöytänä toimiva lankunpätkä. Paikalliset 
erämiehet ovat ylläpitäneet tämänkin 
mökin hyvässä kunnossa. 

Kuten tapana on, pimeänä iltapuhteena

Teksti ja kuvat: KooJii

Anastasian hautaristin teksti

Nimikyltti kämpän seinällä

 
Puijon Ladun joukkueessa pyöräili 
16 jäsentä Tehosarjassa. Tilanne 
11.9.2019 (kisa loppui 22.9.):

1155,9 km/henkilö, 18494,8 km  
yhteensä, 57,2 pyöräilypäivää/ 
henkilö, bensaa säästynyt 1294 l,  
CO2 säästö 3236 kg.

 
EKOTEKO - KILOMETRIKISA  

KESÄ 2019 

lueskelin vieraskirjaa, jossa on harvak 
seen merkintöjä usealta vuosikymmenel-
tä. Huhtikuulta -82 on hutera teksti, jonka 
tarkka lainaus on tässä: ”Vietime amuyon 
aikaana kohti lanta. Tulime rajan poikki 
amuyosta, ei takaajajia. Kyyti odotaa Iva-
losa. Toivotavasti selviame pois siita kur-
judesta. Vasili, Tatjana”. Tämäkin on yksi 
merkki rajan läheisyydestä; ehkä totta, 
ehkä typerää pilaa, mutta kuitenkin.
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Ulkoilupäivä 
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Suomen luonnon päivänä 
liputetaan.

Kaivon katsoja Jyrki Väistö tarkkana.

Metsämörriseikkailu alkaa.

Aki Markkanen ohjaa frisbeetä.

Kehonmittaus kiinnostaa Auli Nykästä, 
Kyösti Miettinen asiantuntijana. Päivän palaute.
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Kuvat: Jorma ja Irma Ikonen

Nuku yö ulkona

Tervetuloa! Kotaa pystyttävät Jari Ojala ja Aapo  
Tuppurainen.

Valmiina yöpymään.

Aamiainen maistuu.

Hyvin kuivuvat varusteet tässä.
Kotiinlähtö kohta.
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Suomen Latu Ry järjesti viikon pituisen 
Opaskurssin viime heinäkuussa UKK-kan-
sallispuistossa, Kiilopään ympäristössä. 
Kouluttajina toimivat jo pitkät perinteet 
omaavat ja kokeneet kouluttajat Retki- ja 
vaellusoppaat ry (ent. Latuneuvojat ry).
Itselleni tuli mahdollisuus osallistua täl-
le kurssille ja tarkoituksenani onkin jakaa 
opittua retkeily- ja vaellustietoutta tule-
vaisuudessa Puijon Ladun tapahtumissa 
sekä vapaaehtoisena viikko-oppaana Kii-
lopäällä.

Koko koulutus alkoi ennakkotehtävillä, 
jossa kaikki suunnitellut matkatavarat pi-
ti punnita ja viikon syömisistä kalorit las-
kea. Tämä tehtävä saikin miettimään, mi-
tä on tarpeellista kantaa mukanaan, ettei 
mukavuustekijät kärsisi liikaa. Mukaan 
otettavien ruokien tuli myös vastata päi-
vittäistä energian kulutusta, jottei esim. 
veren sokerin lasku pääse heikentämään 
toimintakykyä. 

Matkani kohti Kiilopäätä alkoi jo kolme 
päivää ennen kurssin alkamista. Ajatte-
lin hyödyntää matkan varrella olevia ret-
kikohteita yöpymällä niissä. Matkayöpy-
miset aloitin Nurmeksen Raesärkiltä ja 
Oulun Pilpansuolta ja kolmannen yön vie-
tin Rovaniemen yläpuolella olevalla Vika-
könkäällä. Näihin paikkoihin suosittelen 
tutustumaan, mikäli vain osuvat matkan 
varrelle.

Kiilopäälle saavuttua alkoikin sitten to-
sitoimet. Yhdeksän oppilasta eripuolilta 
Suomea kokoontui kouluttajien johdolla 
teoriatunnille, jossa käsiteltiin tarpeel-
listen tavaroiden pakkaamista ja vael-
luksen turvallisuutta. Jaettiin kartat sekä 
yhteiset tavarat ja niinpä kaikilla menikin 
pakkaamiset uusiksi sekä pohdittavaksi, 
mitä ”oikeasti” tarvitsee mukaan. Koska 
itse en ole aiemmin kiinnittänyt huomi-
ota ”grammanviilaukseen”, vaan vaelluk-
set ovat olleet enempi urheilusuorituksia, 
lähti minunkin repusta vielä muutama 
kilo pois. Lopullinen paino repulleni oli 
kaikkineen siedettävät 19 kg.

Seuraavana aamuna meidät kuljetettiin 
lähtöpaikalle UKK:n kansallispuiston poh-
joisreunalle Aittajärvelle. Siitä sitten koh-
ti etelää päivä kerrallaan. Yli paljakoiden, 
halki karujen kurujen ja läpi purojen tai-
valsimme kohti alueen korkeinta kukku-
laa eli Sokostia (718 m). Vaikka vaatimus-

Tervapirut Kiilopäällä

 Vikakönkäällä

Ve
sQ

                                                                                           
           

Ve
sQ
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taso kurssille osallistumiselle oli riittävä 
fyysinen kunto, toi oman haasteen vael-
lukseen 27 asteen päivittäinen paahde, 
itikat ja paarmat, mutta onneksi välillä py-
sähdyimme jäähdyttelemään itseämme 
tunturijärvissä ja joessa. Päivittäiset vael-
lusmatkat olivat noin 15-20 km pituisia, 
mikä olikin tässä kelissä ryhmällemme so-
piva matka. Ryhmän johtamista jokainen 
sai harjoitella vuorollaan ja suunnitella 
reittejä, joilla kartanluku sekä suunnistus-
taidot testattiin ja uutta opittiin. 

Myös jokaisella oppilaalla oli ennakkoon 
valmisteltu esitelmä mukanaan Lapin 
kulttuurista, eläimistä, kasveista tai ret-
keilyyn liittyvistä aiheista, jotka värittä-
vät päivien kulkua uutta oppien. Jokaisel-
le päivälle oli myös kouluttajien toimesta 
ns. ”teema”, jonka mukaan harjoittelim-
me yllätyksellisiä ja todellisia tilanteita.  
Opettavaisimpana jäi mieleen mm. eksy-
misharjoitus, pelastautumisharjoitus ja 
vesistöjen ylitykset (joet, rinkkalautta). 
Myös luonnonruokapäivänä saadut kalat 
hyödynnettiin tehokkaasti koko porukan 
ravinnoksi.

Oma kliimaksi osui viimeiselle retkiyölle, 
kun edellisenä ilta saimme luvan jakaan-

tua pieniin ryhmiin ja saimme vapaasti 
suunnitella yön ja seuraavan aamupäi-
vän kulun. Oma ryhmäni lähti yötä vasten 
nousemaan Kutturipäät -tunturiin katso-
maan auringon nousua. Lopulta 2:30 iki-
muistoinen näky siivitti kolmen tunnin yö-
uneen taivasalla, kanerva/varpupedillä, 
miljoonien hyttysten musisoiden ympäril-
lä. Viikon pituisen seikkailumme lopuksi 
ryhmät kokoontuivat Kiilopään huipulle ja 
suuntasimme onnellisena ryhmänä takai-
sin Suomen Ladun matkailukeskukseen ja 
ansaittuun savusaunaan.

Tämä kokemus oli mahtava reissu kivassa 
porukassa ja osaavien kouluttajien opis-
sa. Uudet opit toivat itsevarmuutta, tur-
vallisuutta ja ”järkeä” tulevaisuuden ret-
kiin ja vaelluksille. Suosittelen…

P.S. Ai niin, Mitkä ihmeen Tervapirut?? Se 
selviää seuraavilla järjestämilläni retkillä.

Retkeily- ja hiihtotoimikunta 
VesQ

  VesQ Paratiisikurussa   

  Kurssin viimeinen yö tunturissa.     

Suomen Ladun kotisivuilla on koulutettu-
jen ohjaajien rekisteri. Halukkaat voivat 
etsiä sieltä toimintaansa eri alojen oh-
jaajia.

Ve
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https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/koulutukset/ohjaajarekisteri.html



Puijon Latulainen 3/2017

14

UL   A S T  E  N   S I V  
Ulkoilupäivän puuhia  
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Neela tähyilee kaukoputkella lintuja. 
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Tuli syttyi! Viljo, Tuomas ja Väinö Iloitsevat. 
Valvova silmä, mummo, ei ihan näy kuvassa. 
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Aki on innostava frisbeen opettaja. 
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Metsämörrin polku kutsuu seikkailuun. 

Aarnen viikset 

Puijon Latulainen 3/2019
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       Puijon Latu ry:n 
      SYYSKOKOUS

              keskiviikkona 20.11.2019 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 2020 koskevat jäsenmaksut. 

- Hyväksytään tilikauden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

- Päätetään seuraavana tilikautena maksettavien palkkioiden (2019 puheenjohtaja, 

sihteeri ja rahastonhoitaja 200 €, hallituksen jäsenet ja varajäsenet 120 €) ja kulu-

korvausten (2019 autolla talkooajosta enintään 0,40 €/km) perusteet.  

- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (nykyisin 8). 

- Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja kaksi varajäsentä. 

(Erovuorossa: Mikael Halme, Irma Ikonen, Vesa Jussila ja Veikko Saikkonen ja sekä 

varajäsenet Jouko Asikainen ja Ville Rautiainen. Hallituksessa jatkavat Markku  

Hynninen, Liisa Ruuskanen, Niina Toivanen ja Kirsi Tuppurainen.)  

- Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle 

- Valitaan toiminnantarkastajat ja varatarkastajat tarkastamaan vuoden 2020 tilit. 

- Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.

L   A S T  E  N   S I V  

Illan aiheena vinkkejä aloitteleville ja uusia ”kikkoja” konkareille. Mitä ottaa mu-
kaan retkelle ja kuinka selvitä turvallisesti perille. Tarvike-esittelyä, talvivaellus, 
tulentekotaidot, kevyt varustelu.  
Seuraa alkuvuoden ilmoittelua ja tule mukaan. Tapahtumaan ei tarvita jäsenyyttä. 
P.S. Tulossa myös ohjattuja viikonloppuvaelluksia jäsenille. 
      Retkeily- ja hiihtotoimikunta

TULOSSA TAMMI- HELMIKUUSSA VAELLUKSEN JA RETKEILYN PANEELI-ILTA 
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Unelmien liikuntapäivänä kesällä 2017 
Pilpan majan terassilta kuului soittoa. 
Uteliaana halusin ottaa tarkemmin sel-
vää soittajasta ja tapasin näin Ulin. Toi-
nen tapaaminen oli viime hiihtokauden 
päättäjäispäivänä Pilpan majalla. Uli ja 
Eero Hynninen viihdyttivät ulkoilijoita. 
Suosio oli taattu. Kolmas tapaaminen jär-
jestyi haastattelun merkeissä Siskotytön 
patsaan luona. Haastattelun jälkeen Uli 
jäi soittamaan paikalle. Hän kertoi soit-
tavansa siellä usein. Suosittelen pysähty-
mään ja kuuntelemaan. 

Kun latulaiset tapaavat, keskustelut liitty-
vät kokemuksiin retkiltä, talkoista ja muis-
ta toimintaan liittyvistä asioista. Monen-
kaan vuoden jälkeen en tunne jäsenten 
siviiliasioita, ellei niistä ole jostain syystä 
juteltu. Latulaisen lauteilla -haastatteluis-
sa saamme mahdollisuuden kurkistaa laa-
jemmin haastateltavan elämän vaiheisiin.  
 
Saksasta Suomeen
Uli kertoo, että hänen juurensa ovat Etelä-
Saksan pienessä Immenstadt-kaupungis-
sa Alppien juurella. Liikuntatieteen opis-
kelu Heidelbergissa on Suomeen muuton 
taustana. Lapinlahtelainen Päivi opiskeli 

siellä taidehistoriaa. Tiet kohtasivat.

Uli ja Päivi muuttivat Saksasta Helsinkiin 
vuonna 1981. Ulilla oli työpaikka Inlingua-
kieli-instituutissa. Talvisin hän toimi alp-
pihiihdonopettajana Lahden Messilässä. 
Päivi aloitti työt Lahden taidemuseossa.  
Ulin työ- ja opiskeluhistoria Suomessa 
hakee aktiivisuudessa ja yritteliäisyydes-
sä vertaistaan. Liikuntaan liittyen häntä 
kiinnosti kaupallinen ala. Hän opiske-
li mm. Salon kauppaoppilaitoksessa ja 
Markkinointi-instituutissa. Työtehtävät 
useissa kansainvälisissä yrityksissä tulivat 
tutuiksi. Nousujohteinen ura, jossa hän 
sai hyödyntää kokemustaan ja taitojaan 
niin liikunnan, viestinnän, viennin, logis-
tiikan kuin saksan kielen opetuksen alu-
eilla, päättyi Kuopiossa Elorannan mai-
neikkaassa liikkeessä vuonna 1991 laman 
seurauksena. 

Tämän jälkeen Uli alkoi täydentää Sak-
sassa suoritettua liikunnanopettajan tut-
kintoa Jyväskylän yliopiston liikuntatie-
teellisessä tiedekunnassa. Tavoitteena oli 
saada pätevyys toimia Suomessa liikun-
nanopettajana. Opiskelun loppusuoralla 
tuli Suomen EU:hun liittymisen ansiosta 
pieni helpotus. Saksassa suoritettu tut-
kinto hyväksyttiin aikaisempaa laajemmin 
pätevyyteen. Vakituinen toimi avautui 
vihdoin, kun Uli oli 50-vuotias. Liikunnan-
opettajana Yhteiskoulussa ja Kallaveden 
lukiossa Uli toimi vuoteen 2016, jolloin 
hän jäi virallisesti eläkkeelle.

Latulaisen lauteilla -  
Uli Sturm

Puijon Latulainen 3/2019
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Latulainen
Uli työskenteli ennen Kuopioon muuttoa 
Kiteellä suksifirmassa. Hiihdon harrastaji-
na hän ja Päivi liittyivät paikalliseen latu-
yhdistykseen. Suomen Ladun omistama 
Ylläskartano Ylläksellä oli useana vuonna 
tukikohtana hiihtoretkille. Uli muistelee 
hyviä palveluita ja hiihtomahdollisuuksia. 
Hän harmittelee, että Ylläskartanon tilan-
ne on muuttunut. Suomen Ladun vuokra-
laisena on nykyisin yrittäjä, joka pitää it-
sepalveluperiaatteella toimivaa hostellia. 
Se tarjoaa Suomen Ladun jäsenille etuja.

Kuopioon muutto tiesi paikallisen latuyh-
distyksen etsimistä. Niinpä Puijon Latu sai 
kaksi uutta jäsentä: Ulin ja Päivin. 

Kouluissa on tarjolla valinnaisia kursseja 
mm. retkeilystä. Liikunnanopettajana Uli 
järjesti oppilailleen retkikursseja, esimer-
kiksi melontaa ja yöpymistä ulkona, yhte-
nä kohteena Kaijansaari. Teltan pystytys-
tä harjoiteltiin Piispanpuistossa. 

Liikunnan ammattilaisena Uli harrastaa 
sekä arkiliikuntaa että monipuolises-
ti erilaisia kuntoa ylläpitäviä lajeja. Hän 
hiihtää, meloo ja käy kuntosalilla. Autos-
ta hän luopui eläkkeelle jäätyään. Siksi 
pyöräily on tärkeä liikkumismuoto. Koti-
seudulla Alppien juurelta pääsee hienosti 
päiväretkille.

Harrastus
Uli on nykyisin musiikin monitoimimies 
kokopäiväisesti. Hän aloitti pianonsoi-
ton 5-vuotiaana. Hän oppi kirjoittamaan 
10-sormijärjestelmällä 10-vuotiaana. Se 
taitaa selittää sorminäppäryyden, jota 
soittimet vaativat. Kotikylän kirkon urku-
ja hän soitti 16-vuotiaana, kun vakituinen 
urkuri alkoi jo ikääntyä. Palkkana makset-
tiin osa kolehtiin annetuista kolikoista. 
Musiikkiharrastus jäi kuitenkin taka-alalle 
opintojen alkaessa. 

Paluu musiikin pariin tapahtui Kuopiossa. 
Uli otti yksityisesti pianotunteja, opiskeli 
itsenäisesti haitarinsoittoa ja liittyi Kuopi-
on Pelimanneihin. Appi Aatu Karppinen 
oli arvostettu pelimanni, Oltermannin ar-
von saanut. Aatun tytär, Ulin vaimo Päivi 
ja Uli soittelevat kotona mielellään yhdes-
sä pelimannimusiikkia.

Soitinvalikoima kasvoi, kun Uli osti tutul-
ta klarinetin 58-vuotiaana, sitten hankki 
saksofonin ja vielä tinapillin. Pääasiassa 
hän opiskeli itsenäisesti soittimien käyt-
töä, mutta suoritti myös joitakin musiik-
kitutkintoja. Kalakukko-orkesteriin liit-
tyminen antoi mahdollisuuden kehittyä 
puhallinsoitossa.

Uli laulaa Mieskuoro Kuopio-Kvartetissa, 
joka on Kuopion vanhin ja perinteikkäin 
mieskuoro, tänä vuonna 70-vuotisjuh-
laa viettävä. Juhlakonsertti on 5.10.2019 
Kuopion kaupungintalolla.

Uli viihdyttää soitollaan mielellään ih-
misiä. Hän harrastaa katusoittoa ja käy 
palvelukodeissa. Hieno kokemus on ollut 
soittaa Finlandia Ylläksellä Kukastunturin 
laella. Hangaskurun laavulla hänen soit-

Tarkkaavaiset kuuntelijat.
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Irma Ikonen

toonsa tuli mukaan laulajia. Moniääninen 
esitys syntyi spontaanisti. 

Puijon Ladun toiminta – mitä 
toivoisit
Uli asuu keskustassa. Hän on lähiliikkuja. 
”Toivoisin Puijon Ladun näkyvän enem-
män Pilpan ulkopuolella, keskustassa, 
torilla, Valkeisenlammella, Niiralassa, Pui-
jolla. Puijon Latu voisi järjestää telttailua 
puistossa (nuku yö ulkona) ja olla mukana 
katukoris- ja muissa keskustan tapahtu-
missa. Hiihtäjille toivoisin ideoita latulin-
jauksista. Voisiko tasaisilta jääladuilta olla 
hiukan haastavia poikkeamia maastoon? 
Nykyisin ei ole valitettavasti latuyhteyttä 
Niiralasta Savilahteen.” 

SYYSTALKOOT
Pilpassa lauantaina 12.10.2019  

(varapäivä 19.10.2019)

Isäntä Vesa Karhunen kutsuu syystalkoi-
siin. Työlista selviää paikan päällä. Aloitus 
klo 10. Emännillä tarjolla talkoolaisille lou-
nas ja kahvit. Sauna lämmitetään myös. 
Tervetuloa puuhailemaan mukavassa 
seurassa!

Reippaat opiskelijat Saksasta ahkeroivat. 
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KAAMOSYÖPYMINEN
Hirvikämppä, Lukkarila, Lapinlahti  
la 16.11. – su 17.11.

Yöpyminen tapahtuu retkikohteen ma-
jassa, kodassa tai retkeläisten omissa 
majoitteissa. Voit vuokrata retkelle Pui-
jon Ladun retkeilyvarusteita. 
Ruokailu: jokainen retkeläinen varaa mu-
kaansa omat eväät. Retkellähän ruoka 
maistuu! 
Matkat tehdään kimppakyydein. Mikäli 
tarjoat tai tarvitset kimppakyytiä, ilmoita 
siitä hyvissä ajoin VesQ:lle. Kimppakyy-
din hinta on 5 € (meno-paluu). 
Majan vuokra 70 € jaetaan osallistujien 
kesken. 
Yhteislähtö Puijon Pesäpallostadionin P-
alueelta klo 12:00. Mahdolliset kimppa-
kyytiläiset noudettava ennen tätä. 
 
Yhteyshenkilö: Vesa Jussila (VesQ),  
puh. 050 555 3373, vejussila(at)gmail.
com tai Veikko Saikkonen, 050 548 4613, 
veikko_saikkonen(at)msn.com

https://www.lukkarilankyla.com/hirvi-
kampan-tiedot

Hirvikämpältä lähtee noin 4 km:n pituinen 
luontopolku.
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Puijon Ladun ja Joensuun Ladun perinteinen ensilumen hiihtoviikko Kiilopäällä.  
 
Kuljetus bussilla Kuopiosta: 110 €.  
 
Majoitus 7 vrk:  
Hotelli Niilanpää: 250 €/hlö/2hh, 1hh/410 €, sisältää aamupalan 
Hirsimökki (2-4 hlöä): 620 € 
Pohjan Ukko (8-10 hlöä): 990 € 
Pohjantytär lomahuoneisto, 2 hlöä: 470 € 
Ekin Kammi, lomahuoneisto (6-8 hlöä):  690 € / 7 vrk 
Ahopää hostel petipaikka (nais- ja mieshuoneet):110 €.  
Majoitushintoihin sisältyy savusauna keskiviikon yleisövuorolla sekä mahdolli-
suus osallistua Kiilopään viikko-ohjelmaan. 
Kuvia ja tietoa lisää majoituksesta ja varustustasosta löytyy  
https://www.kiilopaa.fi/ 

Ruokailut: Halutessasi voit tilata ruokailupaketin ennakkoon: Aamiaispaketti:  
77 €/hlö/7 vrk. Päivällispaketti: 138 €/hlö/7 vrk.

Ilmoittautumiset 15.10. mennessä ja lisätietoa:  
paula.maattanen(at)dnainternet.net tai 050 917 5440.  
Varausmaksu 100 € maksetaan Puijon Ladun tilille FI31 4108 0010 3558 35,  
viite ensilumi 19.  
 
Matkan järjestelyssä noudatetaan Puijon Ladun matkaehtoja. HUOM. Varaus-
maksu 100 € on maksettava heti ilmoittautumisen jälkeen Puijon ladun tilille  
FI31 4108 0010 3558 35, maksun viestikenttään osallistujan nimi ja ensilumi19. 

ENSILUMEN HIIHTOVIIKKO  
KIILOPÄÄLLÄ  

LA 30.11. - LA 7.12.2019
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Tarhamehiläiset saapuivat Pilpalle Unka-
rista juhannuksen tienoilla 2018. Ei tosin 
lentämällä, vaan yhdyskunta siirtyi ensin 
kuorma-autolla Suomeen ja loppumatkan 
tarhaajan autolla Pilpalle. Pilpan rotu oli 
alun perin krainilainen, muita yleisimpiä 
Suomessa ovat italialainen ja tumma me-
hiläinen. 

Ennen tarhaamisen aloitusta oli pohjille 
yritetty hakea oppia Savon Mehiläishoi-
tajien hunajatuottajan koulutuskurssilta. 

Yhdyskunnassa eli pesässä on 10000-
75000 yksilöä, joiden määrä vaihtelee 
vuodenkierron mukaan. Pesässä on yk-
si emo eli kuningatar, jonka tehtävä on 
munia. Emo saattaa munia jopa 800 000 
munaa elämänsä aikana. Työläiset ovat 
kaikki naaraita, joiden keski-ikä on kesällä 
4-5 viikkoa. Nuori mehiläinen osallistuu 
aluksi pesän töihin siivous- ja hoitoparti-
ossa ennen kuin siirtyy lentomehiläiseksi 
keräämään siitepölyä ja mettä. Kuhnurit 
ovat urospuolisia eikä niillä ole mitään 
muuta tehtävää kuin paritella uuden ku-
ningattaren kanssa. Parittelemaan pääs-
seen kuhnurin kohtalo on kova, sillä sen 
takaruumis repeytyy tapahtuman jälkeen 
irti ja kuhnuri menehtyy. 

Mehiläistarhaajan vuosi järjestyy luon-
non oman rytmin ja kiertokulun mukaan. 
Suomen olosuhteissa satokausi on lyhyt, 
mutta kiihkeä. Kesä 2018 oli erikoinen, 
kun kasvit suorastaan räjähtivät nopeaan 
kukintoon. Heinäkuussa -18 annettiin 
mehiläisille tilaa eli lisättiin pesälaatikoi-
ta hunajan keräämistä varten. Jokaisessa 
laatikossa on 10 puurimoista rakennettua 
hunajakehää, joihin mehiläiset itse raken-
tavat kuusikulmaisen hunajakennoston. 
Kennostoon kuningatar laskee munat ja 

työmehiläiset keräävät siitepölyä ja mettä 
hunajan tekoon. 

Mehit ei oikein ehtineet viime vuonna 
kukintokauteen mukaan, mutta kahdes-
ta pesästä saatiin elokuussa lingottua 
kuitenkin noin 35 kg Pilpan hunajaa. Yksi 
mehiläinen voi kerätä elämänsä aikana 
noin teelusikallisen hunajaa. Puolen kilon 
hunajapurkin sisällön vuoksi 1264 mehi-
läistä on lentänyt keskimäärin 97000 ki-
lometriä ja kerännyt mettä 5 kg noin 2,2 
miljoonasta kukasta. Aika hurjaa! 

Me ei käsitellä hunajaa linkoamisen jäl-
keen muuten kuin siivilöimällä. Pilpan 
hunaja siis kiteytyy ajan myötä. Miten no-
peasti riippuu siitä, mistä kasveista mehit 
ovat keränneet mettä. Hunajakehät tai 
hunajakakut lingotaan käsityönä, joten 
hunajapurkeissa voi olla kasvien kukin-
takauden ajankohdasta riippuen erilaisia 
aromeja ja värejä. Mehiläiset ovat valmis-
taneet hunajaa samalla tavalla jo 150 mil-
joonan vuoden ajan. Meidän mielestä se 
on hyvää mahdollisimman luonnollisessa 
muodossa.

Syksyn hoitotoimiin kuuluu mehiläisten 
talviruokinta, joka käynnistyy heti hu-
najakehien poisoton yhteydessä. Ruo-
kinta tapahtuu antamalla sokerilientä 
ruokintalaatikossa pesään viikon välein 
niin kauan, kun eväs kelpaa. Kidesokeria 
kuluu noin 22-25 kiloa. Tarhaaja on varsi-
nainen rosvo eli vie mehiläisten itselleen 
varaamat talviruoat omaan käyttöönsä. 
Ei ihme, että kavereita sapettaa, kun jo-
ku hullu kiskoo torpasta katon irti, sotkee 
huonejärjestyksen ja vie ruuat. Mehiläi-
nen onkin ainut hyönteinen, jonka ravin-
toa - hunajaa - ihmisetkin nauttivat. 

Mehiläisten vuosi Pilpalla
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Talvea kohti mentäessä suoritetaan 
myös mehiläisiä vaivaavan vitsauksen 
eli varroa- punkin torjunta kahdessa eri 
vaiheessa, jotta talvehtimaan lähtevät 
yhdyskunnat olisivat mahdollisimman 
vahvoja, terveitä ja hyvin ruokittuja talvea 
varten. Talveksi mehiläiset muodostavat 
talvipallon, joka pysyy lämpimänä kovilla-
kin pakkasilla. Pallon sisällä on koko ajan 
yli 20 astetta lämminta, sillä 10000-15000 
talvehtivan mehiläisen joukossa on run-
saasti lämmitysvoimaa. Kesämehiläisiin 
verrattuna talvimehiläiset elävät jopa yli 
6 kk. Tämä kaikki meni mainiosti Pilpalla 
syksyllä 2018 ja kohti kevättä 2019.

Keväällä 2019 hoitokausi käynnistyi 6.4., 
kun aurinkoisena lauantaiaamuna pois-
tettiin pesien lentoaukkojen edestä lu-
menestolevyt. Lämpötila alkoi päivällä 
huidella jo yli 10 asteessa, jolloin mehiläi-
set käyvät tekemässä pesän ulkopuolella 
pienen lentolenkin ja samalla ruikkaavat 
suolen tyhjäksi talven sapuskoista. Tämä 
kävi ihan omakohtaisesti selväksi 15.4., 
kun pesät avattiin ja suoritettiin kevään 
ensimmäiset hoitotoimet. Kakkivat mo-
komat päälle! Onhan se toki kova työ 
pidätellä muutama kuukausi... Pesissä 
kaikki näytti hyvältä ja uusia kehittyviä 
yksilöitä oli munittu jo mukavasti. Huhti-
kuun puolella oli jo tarjolla mm. lepän ja 
pajun siitepölyä, joka on lihasten raaka-
aine uusille meheille korvaamaan vanha 
pesästä poistuva talvikanta. 

Vappua kohti mentäessä oli aurinkoisia 
päiviä ja 27.4. todettiin niin paljon sikiöin-
tiä, että parin viikon päästä olisi pesässä 
yhden pesälaatikon verran lisää sakkia. 
Tarhaajan pitäisikin ennakoida tapahtu-
mia noin 2 viikkoa eteenpäin, kun mehi-
läisen elämänkaaren kehitys tiedetään. 
Työläisen kehitys munasta aikuiseksi kes-

tää 21 vuorokautta, jonka jälkeen nuori 
mehiläinen on vielä hetken aikaa pesässä 
töissä ennen kuin siirtyy lentojoukkoihin.

Käytännössä noin kolme viikkoa pajunku-
kinnan jälkeen alkaa uutta väkeä syntyä 
kiihtyvällä vauhdilla ja reilun kuukauden 
kuluttua keräyslentue vahvistuu reippaas-
ti uusilla piloteilla. Moottoritienopeudella 
paineleva työläinen lentää noin 20 km/h 
siipien kierrosluvulla 11400 kertaa mi-
nuutissa. Hakualue voi olla 3 kilometriä. 
Kun oikein hyvä mesta löytyy, kertoo me-
hi siitä pesässä kavereilleen eräänlaisella 
”mesitanssilla”. Siinä mehiläinen kertoo 
löytämänsä hyvän paikan sijainnin suh-
teessa aurinkoon ja pesään veivaamalla 
zumba-rumbaa: ”hei tytöt siis tiiätekste 
miten ihqut flowerit!” Ja laivue lähtee ke-
räyslennolle.

Vapun jälkeen iski takatalvi. 3.5. oli aa-
mulla kello 10 aikaan lämpötila nollassa ja 
lunta rähmeksi taivaalta. Lisätilaa eli uusi 
pesäosasto annettiin 11.5., kun mustikka 
ja voikukka aloitti jo kukintaa ja sääen-
nuste näytti kelin lämpenevän.  Kesäkuun 
3.päivä ihmeteltiin hoitokäynnillä, miten 
vähissä ruoka on pesissä ja miten lais-
kanpulskeata on lentely. Mehien suosima 
voikukka kuitenkin oli kukassa, herukka ja 
omenapuut myös. Mietittiin, että kylmä 
keli lienee ollut syynä. Olisi pitänyt tajuta, 
että laiskottelulla voi olla muitakin syitä. 

Hoitokäynnillä nähtiin muutama ns. emo-
kenno, joka poikkeaa muodoltaan työläis- 
tai kuhnurikennosta, josta nuori mehiläi-
nen syntyy. Mehiläiset voivat kasvattaa 
uuden emon itselleen. Syy voi olla vanha 
emo, menehtynyt emo tai parveilukuume 
keväällä. Koulutuskurssin oppien mukaan 
poistettiin emokennot ja siirrettiin pesät 
tarkkailuun. Uuden emon kehitys on työ-
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läistä nopeampaa ja kestää noin 16 vuo-
rokautta. Parveilun estämiseksi pesillä on 
käytävä noin 7-9 vuorokauden välein var-
mistamassa, että pesässä on muniva emo 
eikä emokennoja ole tehty saati sitten uu-
si emo niistä syntymässä.

Yhdestä pesästä emo meinasi karata len-
tämällä! Eipä vieläkään pärähtänyt häly-
tyskello. Ennen uuden emon syntymistä 
vanha emo laitetaan dieetille, jotta se 
pystyy lentämään. Lisääntymisvietti oli jo 
iskenyt Pilpan pesien päälle, kuten kaikil-
le luonnon eläville keväällä. Pesät olivat 
jo kohtuullisen suuria ja vahvoja alkuke-
vään lämpökauden johdosta.

Kesäkuun alussa tuotetta alkoi tulla 
pesiin 1-2 kg vuorokaudessa. Kun yh-
teen pesäosastoon menee noin 10 kg 
hunajaa, niin tahti oli aika raju. Kun 
4.6. oli lämmintä noin +20 ja 6.6. pa-
mahti hellettä +30 astetta, päätti mehit 
Pilpalla, että etsitäänpä vähän paremmin 
ilmastoitu isompi residenssi. Yhden 
pesän alla ollut digitaalinen gsm- vaaka 
lähetti punnitustuloksen, minkä mukaan 
pesän paino oli keventynyt noin 2,4 
kg edellisestä punnituksesta 12 tunnin 
jaksolla. Kun mehi painaa keskimäärin 
0,11 g, lähti pesästä noin 21820 yksilöä. 
Käytännössä puolet pesän porukasta 
pakkasi kamppeensa ja lähti etsimään 
vanhan emon kanssa uutta asumusta. 
Mehien mielestä hyviä paikkoja ovat 
esim. savupiippu tai ilmanvaihtohormi.   

Kun parvi lähtee, jää vanhaan pesään 
nuoret pesämehiläiset ja juuri syntynyt 
emo. Emo käy muutaman päivän 
kuluttua syntymisestä parittelulennoilla 
ja aloittaa muninnan noin 7-16 vrk 
sisällä kuoriutumisesta. Tarhaajan 
yhtenä tavoitteena on ehkäistä parveilu 
hoitotoimilla, kuten emokennojen pois-

tamisella ja eräänlaisella parveiluharhau-
tuksella tai sitten jakaa pesä kahdeksi uu-
deksi yhdyskunnaksi. Parveilu heikentää 
yhdyskunnan kehitystä ja samalla sato-
kauden tulosta.

Tästä eteenpäin ei juuri ollut sitten kovin 
paljoa tehtävissä. Kun pesässä on mehi-
läisten itse kasvattama emo, on se aina 
parempi mehien mielestä kuin tarhaajan 
tarjoama emo. 

15.6. oli Pilpalla Puijon ladun jäsenillä 
mahdollisuus perehtyä mehiläisten ih-
meelliseen maailmaan. Yksi innokas me-
hiläisiin tutustuja Vesa tulikin paikalle. 
Avattiin pesät ja tutkittiin tilannetta. Ei 
havaittu emoja eikä munintaa. Oli kyllä 
mukavaa saada muitakin välillä käymään 
katsomassa mehejä. 

 

Jännitys tiivistyi heinäkuussa. Nyt piti 
kalenterin mukaan löytyä munia. Hoito-
käynnillä 7.7. havaittiin toisessa pesässä 
munintaa eli siellä oli oltava toimiva emo. 
Toisen eli vaakapesän painokäyrä näytti 
ikävän suoraa viivaa. Muutama kuoriu-
tunut emokenno oli näkyvissä, mutta ei 
kaivattua munintaa. Joskus se vaan ei 
luontokaan järjestä kaikkea kuten tarhaa-
ja toivoo. Tässä vaiheessa tehtiin pesien 
yhdistäminen, millä pyrittiin saamaan 
vahva yhdyskunta talvehtimaan. 

Vesa Jussila tutustumassa. Kalle Lyytinen ja  
Tiina Pitkänen perehdyttävät.
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Hunajasato kerätään yleensä lähes poik-
keuksetta viimeistään elokuun puoliväliin 
mennessä, kun mesikasvien kukinta alkaa 
olla useimpina vuosina ohi. Tänä vuonna 
hunajat kerättiin 10.8. 

Tässä vaiheessa ihmeteltiin, miten pesäs-
sä olevat mehiläiset ovat ikään kuin kahta 
eri värimaailmaa. Ilmeisesti Puijonlaak-
son tarhalta oli italialaiset kuhnuri-Luigit 
käyneet kosiomatkalla Pilpalla eikä ta-
kaisin kotiin tultu koskaan siltä reissulta. 
Hybridirotu on tarhaajien parissa koettu 
kyseenalaiseksi, joten seuraavan hoito-
kauden aikana saatetaan vaihtaa Pilpan 
rotu kokonaan italialaiseksi. Nykyinen 
alkuperäinen krainikanta lienee saanut 
jotain kryptoniittia Unkarissa, sen verran 
pippurista porukkaa on usein pesällä vas-
tassa.Hunajan oton yhteydessä annettiin 
ensimmäinen satsi sokeria ja tehtiin elo-
kuun punkintorjuntatoimenpiteet.  

Pientä jännitystä koettiin vielä 16.8. 
hoitokäynnillä. Meillähän on pesässä 
merkkaamaton oma emo. Yleensä emot 
pyritään merkkaamaan pienellä maali-
täplällä, jotta ne on helpompi löytää pe-
sästä. Viikkoa aikaisemmin hunajan ke-
ruun yhteydessä levitettiin pesän eteen 
pressu, mihin mehiläiset ravisteltiin. 
Pressun päältä johti vanerilevy pesän 
lentoaukolle, jota pitkin mehit kipittivät 
takaisin kotiin. Tästä avojonosta sitten yri-
tettiin turhaan etsiä emoa. Tämä mamma 
oli luikkinut karkuun levyn alle ja jäänyt 
sinne piiloon. Viikon jälkeen levyn alla oli 
parin nyrkin kokoinen mytty mehiläisiä. 
Onneksi seuramehiläiset olivat tehneet 
pallon emon ympärille ja ulkona palelun 
jälkeen likat pääsivät takaisin kotiin ja 
varsinkin mamma itse. Tästä opittiin, että 
hoitotoimenpiteenä pesän saneeraus on 
ehkä huonoimpia vaihtoehtoja.

Marraskuussa tehdään vielä punkintor-
junta oksaalihapotuksella ja laitetaan 
pesä talvikuntoon. Yhdyskunta on nyt 
vahva, joten toiveikkaana lähdetään ke-
vääseen 2020, jos Pilpalle saataisiin taas 
yksi pesä lisää.    

Mehiläistarhaus on melkoisen jännää 
touhua. Tarhaaja voi yrittää tehdä erilai-
sia hoitotoimenpiteitä omasta mielestä 
mehiläisten parhaaksi katsomallaan ta-
valla, mutta mehiläisten itse parhaaksi 
katsomansa tavat ovat monesti erilaiset 
kuin tarhaajalla. Luonnon kiertokulkua ja 
varsinkin kasvien kukintaa seuraa ihan eri 
tavalla kuin ennen.   

Loppuun kehutaan vielä uutterien tyttö-
jen tekemää hunajaa. Säännöllisesti käy-
tettynä hunaja parantaa vastustuskykyä 
ja jos flunssaan kuitenkin sairastuu, on 
hunaja paras lääke kurkkukipuun ja ys-
kään. Sen on todettu olevan tehokkaampi 
apu kuin teolliset yskänlääkkeet. Hunaja 
on antibakteerista. Hunaja maistuu ma-
keammalle kuin sokeri, joten makeutus-
aineena 3/4 dl hunajaa vastaa 1 dl ki-
desokeria. Hunajassa on 20% vähemmän 
kaloreita kuin sokerissa. Ollaan käytetty 
hunajaa leivonnassa, leivän teossa, sina-
pissa, huulirasvassa, kastikkeissa, mari-
nadeissa, glaseerauksessa, säilykkeissä, 
kahvin kanssa ja vähän kaikessa.   

Hunaja säilyy kuivassa paikassa suljetus-
sa astiassa uskomattoman hyvin. Egyptin 
pyramideista on löytynyt yli 2000 vuotta 
vanhaa syömäkelpoista hunajaa. Me kyllä 
suositellaan pistelemään poskeen Pilpan 
hunajat ihan lähiaikoina!

Me ollaan Puijon latulaiset Kalle ja Tiina 
ja me pidetään Kuopiossa kahta kaupun-
kimehiläistarhaa. 
Hunajatietoa: https://www.hunaja.net/
https://www.mehilaishoitajat.fi/
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Puijon Ladun melontaharjoitukset Niiralan uimahallissa alkavat sunnuntaina 
3.11.2019. Uimahallissa harjoitellaan melontatekniikkaa ja –turvallisuutta (esim. 
melonta eteen/taakse/sivulle, ohjaaminen, tuennat, kaatuminen, pelastautumi-
nen 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. Eskimokään-
nöksen hallinta auttaa parantamaan melontatekniikkaa ja turvallisuutta. Eskimo-
käännös on koskimelonnan perustaitoja ja onhan se myös näyttävä temppu.

Eskimokäännöskurssi järjestetään Kuopiossa Niiralan uimahallissa kolmena 
sunnuntai-iltana: 24.11., 1.12. ja 8.12.2019. Tapaaminen uimahallin eteisessä 
klo 19. Kaikilla kerroilla ei ole pakko osallistua, mutta toivomme, että pääset mu-
kaan ainakin kahtena iltana. Mahdollisista muutoksista kurssipäiviin ilmoitetaan  
https://puijonlatu.fi/lajit/melonta/  
Kurssin hinta Puijon Ladun ja Kallan Melojien jäsenille on 35 € ja muille 45 €. 
Osallistujilta vaaditaan uimataito. Kurssilla tarvitaan uima-asu, 50 sentin kolikko 
ja nenäklipsi / nenänsulkija (löytyy esim. urheiluliikkeistä tai marketin uimaosas-
tolta). Mukaan voi ottaa myös uimalasit tai sukellusmaskin. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset kurssille:  
luoranen(at)luukku.com tai 040 539 4767 
Ilmoita nimesi ja puhelinnumerosi sekä oletko Puijon Ladun tai Kallan Melojien 
jäsen.
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 Uimahallivuoro sunnuntai-iltaisin

Myllykoskella
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LOKAKUU 2019
AIKA TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
pe 4.10. Melontakauden päätöspala-

veri Niiralan uimahallin  
kokoustilassa 17.30-20

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

la 5.10 - 
su 6.10.

Savo-Karjalan Latualueen 
syyspäivät Joensuussa

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

la 12.10. ja 
(la 19.10.)

Pilpan syystalkoot 10-17 
varapäivä, s. 18

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

pe 25.10 - 
su 27.10.

Suomen Ladun syyskokous  
Rokualla

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

MARRASKUU 2019
Linnunpönttöjen puhdistus Ensio Holopainen, 040 019 1053 

Ensio.Holopainen(at)gmail.com

su 3.11. -  
su 29.3. 

Melonnan uimahalliharjoi-
tukset sunnuntaisin, s. 24

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

la 23.11. Talkoolaisten teatteri, s. 27 Riitta Karhunen, 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com

la 16.11. - 
su 17.11.

Kaamosyöpyminen  
Lapinlahdella, s. 18

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

ke 20.11. Syyskokous  
Lounas-Salongissa, s. 15

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

JOULUKUU 2019
la 30.11. - 
la 7.12.

Ensilumen hiihtoviikko  
Kiilopäällä, s. 19

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

pe 6.12. Lipunnosto Pilpassa, s. 29 Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 14.12. Pikkujoulu Pilpassa, s. 29 Vesa Karhunen, 040 537 8038 
vek.karhunen(at)gmail.com

ti 31.12. Uuden vuoden vastaanotto 
Pilpassa, s. 29

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

TAPAHTUMAKALENTERI - 2019  
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HYGIENIAPASSIKOULUTUS JA -TESTI
Puijonlatulainen, sinulla on nyt mahdollisuus suorittaa hygieniapassi. Kurssilla sy-
vennytään passiin opiskeltavaan aineistoon ja erityisesti ulkoilukahviossa tapah-
tuvaan työhön, omavalvontaan ja asiakaspalveluun. Tavoitteena on lisätä kahvi-
laosaamista ja kehittää toimintaa kahviossa.  Koulutus on ollut aiempina vuosina 
suosittu: hygieniapassin suorittaneita on yhdistyksessä  jo useita kymmeniä.

Toimintamme edellyttää omavalvonnan ylläpitämistä ja omavalvontasuunni-
telmassamme on kohta ”Henkilökunnan opastus: Majan emäntä ja isäntä sekä 
myyntiin osallistuvista henkilöistä suuri osa on suorittanut hygieniaosaamistes-
tin/ kortin. Myyntihenkilöstön opastuksesta huolehtii emäntä yhdessä kokeneiden 
myyjien kanssa. Myyntivuorossa on ainakin yksi opastettu ja kokemusta omaava 
henkilö. Myyntihenkilöstön osaaminen tarkistetaan syksyisin ennen myyntikauden 
alkamista. Opastuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota elintarvikehygieeniseen 
osaamiseen ja asiakaspalveluun.”

Materiaali:  
https://www.ruokavirasto.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/ 
 
Kokoontuminen Pilpassa ma 28.10.2019 klo 18.00. Materiaaliin tutustuminen,  
Pilpan omavalvonta ja hygieniatesti. 
Koulutus ja testi ovat Puijon Ladun jäsenille ilmaisia.Voit tulla myös kertaamaan 
asioita. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Laila Mujunen, puh. 040 745 7881,  
laila.mujunen(at)dnainternet.net

Puijon Ladun retkiluistelijat pitävät yhteyttä toisiinsa sähköpostiringin avulla. Vies-
teissä kerrotaan jääolosuhteista ja suunnitellaan retkiä. Rinkiin liittyminen tapah-
tuu nettisivulla www.puijonlatu.fi kohdassa ’Retkiluistelu’ olevan ohjeen mukaan.

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

 
SEURAA TAPAHTUMIA 

www.puijonlatu.fi, www.facebook.com/puijonlatu 

www.instagram.com/puijonlatu, www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri 

RETKILUISTELUA PUIJON LADUSSA
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                                                          Kuvitus Mainostoimisto Projectico   
 
Tervetuloa yhdistyksen talkoissa, myyntityössä, toimikunnissa ja hallituksessa 
yms. tehtävissä ahertaneiden talkoolaisten yhteiseen teatteri-iltaan lauantaina 
23.11.2019 klo 18.  
Nautimme suurmusikaalin Cabaret sävelistä. Varaudu suuriin tunteisiin ja usko-
mattomiin tanssiesityksiin sekä musiikkiin, joka tempaa sinut mukaansa ja vie his-
torian havinaan.  
Sitova ilmoittautuminen su 26.10. mennessä maksamalla 20 €:n  omavastuu  
(sis. lipun sekä kahvin/teen + leivoksen/suolaisen) Puijon Ladun tilille   
FI 31 4108 0010 3558 35. Viestiosaan valintasi väliaikatarjoilusta: kahvi/tee,  
makea/suolainen kahvileipä.  
Saavu teatteriin viimeistään klo 17.45. Liput jaetaan aulassa.

Tiedustelut: Riitta Karhunen, rkarhunen(at)gmail.com tai 040 758 6844  
(tekstiviestinä)                                                  



28

Puijon Latulainen 3/2019

Savo-Karjalan latualue järjestää latuyhdistysten jäsenille yhteisen hiihtoviikon kevääl-
lä 28.3-4.4.2020 siten, että retkikohteita on kaikkiaan 6 eli Kilpisjärvi, Särkijärven ma-
jat Muoniossa, Ylläs, Kiilopää, Saariselkä, sekä uutena kohteena Enontekiön Hetta. 
Retkikohteet on valittu siten, että tarjotaan jokaiselle jotakin, eli upeita tunturi-
maisemia, omaa rauhaa ja hiljaisuutta, monipuolisia liikuntavaihtoehtoja kuten 
hiihto, laskettelu, lumikenkäily. Mukana on myös kohteita, joissa on iltaelämää. 
Hiihtoviikolle pääset kyytiin Mikkelistä, Varkaudesta, Kuopiosta, Siilinjärveltä, Jo-
ensuusta, Outokummusta, Juankoskelta, Iisalmesta sekä Kajaanista. Kajaanista 
vain Saariselälle, Kiilopäälle sekä Ylläkselle. Iisalmessa jakaudutaan eri retkikohtei-
siin meneviin busseihin.

Lähde rohkeasti mukaan ja tutustu uusiin upeisiin retkikohteisiin ja uusiin latuihmi-
siin Savo-Karjalan alueelta!  
Ilmoittaudu jo, viime vuonna tarvittiin lisäbusseja. 
Katso kohteet, majoitusvaihtoehdot ja ilmoittautuminen: 
https://joensuunlatu.sporttisaitti.com/lappi/hiihtoviikko-2020/

Savo-Karjalan latuyhdistysten yhteinen hiihtoviikko 14

Lappiin hiihtämään
Vuontispirtille viikolla 10 

29.2. – 7.3.2020 Lähde mukaan nauttimaan upeista maisemista ja hiihtokeleistä 
mahtavassa porukassa, revontulien loimutessa taivaalla. Viikon aikana voit nauttia 
hiljaisuudesta ja suksen alla narskuvasta hangesta. Perinteiseen tapaan teemme 
matkan bussilla, joka lähtee Kuopiosta la 29.2. Takaisin palaamme la 7.3. Majoi-
tusvaihtoehdoista voit valita mieleisesi: hotellihuone, retkeilymökit tai Vuontiskyrö- 
huoneisto

MAJOITUS Hotellihuoneet / retkeilymökit 
Hotellihuone 2hh tai 2 hlöä mökissä: 456 €/hlö  
Hotellihuone 1hh tai 1 hlö mökissä:    553 €/hlö 
Vuontiskyrö -huoneisto 7-8 hlöä tai 3-4 hlöä mökissä: 410 €/hlö

RUOKAILUT Puolihoito (Lapin täysihoito: aamiainen, retkieväät, päivällinen) kuuluu 
hintaan. Matkalla lounaat sekä yhdet kahvit meno/paluu kuuluvat hintaan. 
 
SAUNAT lämpiävät päivittäin 
 
MATKAT Bussimatkan hinta sisältyy matkaan, omalla autolla meneville oma hinta. 
Kysy Pekalta. 
ILMOITTAUTUMINEN 10.12. 2019 mennessä Pekalle. HUOM. Varausmaksu 100 € 
on maksettava heti ilmoittautumisen jälkeen tilille FI32 5342 0120 0102 08, mak-
sun viestikenttään osallistujan nimi ja Vuontispirtti 2020. 
YHTEYSHENKILÖ Pekka Katainen, pekka.katainen@matkapekka.fi, 0400 260985 
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PIKKUJOULU 14.12.2019

Puijon Ladun perinteistä pikkujoulua 
vietetään Pilpan majalla  la 14.12.  
Lapsiperheet klo 13 - 16: leikkejä,  

joulupukki ja puuro klo 15. 
Muut klo 16 - 18: yhdessäoloa laulaen ym., 

puuro klo 16.

Pikkujoulusauna 
 Naiset klo 14 - 15,  Miehet klo 15 - 16 

 
Tervetuloa!

    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  

  

 
 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN LIPUNNOSTO  
Pilpassa perjantaina 6.12. klo 12.  

Nostamme siniristilipun salkoon laulun raikuessa  
sekä nautimme kahvit. 

Tervetuloa! 

Kuvat: Timo Tuppurainen

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. 

UUDENVUODEN VASTAANOTTO TI 31.12.2019  
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Puijon Latu   

HALLITUS 2019 
 

Vesa Karhunen 
 puheenjohtaja, Pilpan isäntä, 

040 027 5562   
vek.karhunen(at)gmail.com

Kirsi Tuppurainen,  
sihteeri, 040 707 8367 

 ks.tuppurainen(at)gmail.com

Mikael Halme 
koulutusvastaava 

0400 713 320 
mikael.halme(at)gmail.com

Veikko Saikkonen 
turvallisuusvastaava 

050 548 4613 
veikko_saikkonen(at)msn.com

Irma Ikonen 
0400 573 472 

tiedottaja 
irmaikonen(at)hotmail.com

Markku Hynninen  
040 027 5278 

markku(at)hynninen.fi 

Vesa Jussila 
050 555 3373 

vejussila(at)gmail.com

Liisa Ruuskanen 
050 4355 798 

lruuskanen(at)hotmail.com
 Niina Toivanen 
044 022 8988 

niina24(at)hotmail.fi

Jouko Asikainen 
varajäsen 

050 571 5264 
asikajo(at)hotmail.com

Viljo Rautiainen 
varajäsen 

0400 570 720 
ville.rautiainen(at)dnainternet.net

 
TOIMIKUNNAT 2019

Kävely- ja pyöräilytoimikunta 
Koollekutsuja: Riitta Karhunen 

Muut jäsenet:  
Jarkko Juvonen, Sanna Mattila,  

Paula Määttänen, Jorma Rissanen, 
Anuliina Savolainen

Retkeily- ja hiihtotoimikunta 
Koollekutsuja: Vesa Jussila 

Muut jäsenet:  
Lauri Lehtinen, Sirpa Manninen,  

Juha-Pekka Pohjalainen,  
Veikko Saikkonen, Kirsi Tuppurainen

Majatoimikunta 
Koollekutsuja: Vesa Karhunen 

Muut jäsenet:  
Mikael Halme, Vesa Jussila, 

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, Niina Toivanen

Perheliikuntatoimikunta 
Koollekutsuja: Kirsi Tuppurainen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Paula Korhonen,  

Paula Määttänen,  
Raili Nokso-Koivisto, Eija Rouhiainen

Tiedotustoimikunta 
Koollekutsuja: Irma Ikonen 

(tiedottaja) 
Muut jäsenet:  

Päivi Heikkinen, Paavo Jaakkola,  
Riitta Karhunen, Martti Rissanen,  

Anuliina Savolainen
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Seuraava Puijon Latulainen ilmestyy viikolla 5/2020. 
 

Toimita materiaalit 2.1.2020 mennessä  Irma Ikoselle:  
puh. 0400 573 472, irmaikonen(at)hotmail.com

Jos haluat lehden vain sähköisenä, ilmoitatko toiveesi ja sähköposti-
osoitteesi jäsensihteeri Kirsi Tuppuraiselle,  

puh. 040 707 8367 tai ks.tuppurainen(at)gmail.com  

VUOKRATTAVAT  
RETKITAVARAT

Yhteyshenkilö Puh. Vrk 
(€)

Viikko 
(€)

Vaellusteltta, 3 hlöä Veikko Saikkonen 050 548 4613 3 15
Vaellusteltat, 1 hlö, 2 kpl Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Rinkka ja lapsirinkka, 2 kpl Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Ahkiot, vaellus, 5 kpl Risto Häyrinen 040 067 8833 5 30
Ahkio, lapsiahkio 1 kpl Risto Häyrinen 040 067 8833 5 30
Pulkka aisoilla Risto Häyrinen 040 067 8833 3 15
Retki-/Eräsukset, 2 paria Risto Häyrinen 040 067 8833 5 15
Trangia Risto Häyrinen 040 067 8833 1 5
Lumikenkiä TSL, 8 paria Vesa Karhunen 040 027 5562 3 15
Lumikenkiä, lasten TSL, 
8 paria

Vesa Karhunen 040 027 5562 2 10

Lumikenkiä TUBBS, 2 paria Vesa Karhunen 040 027 5562 3 15
Kasviskuivurit Vesa Karhunen 040 027 5562 2 10
Kuomuperäkärry Vesa Karhunen 040 027 5562 10 50
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 https://puijon-

latu.fi/lajit/me-
lonta/ 

Retkiluistimien teroitus-
teline

Vesa Karhunen 040 027 5562

Välineitä vuokrataan vain Puijon Ladun jäsenille.
Vuokrat maksetaan Puijon Latu ry:n tilille IBAN FI31 4108 0010 3558 35, BIC ITEL-
FIHH. Viestikenttään: vuokraaja, väline ja aika. Vuokraan lisätään toimitusmaksu  
5 €, mikäli nouto ja palautus eivät tapahdu Pilpan aukioloaikoina.
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