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Ulkoilukahvio on auki viikonloppuisin klo 10 -15, hyvillä hiih-
tokeleillä myös muina päivinä.  Hiihtolomaviikoilla 8 - 10 kah-
vio on auki joka päivä. Tarkista  aukiolo https://bit.ly/2FtIod4 tai  
puh. 040 573 8038.

Tule kävellen, pyöräillen, hiihtäen, juosten,  
lumikenkäillen tai luistellen.

HERKUTTELE: itseleivotut pullat ja sämpylät, tuore kahvi, kuuma 
kaakao ym. (kahvi 2€, kaakao 2€, tee 1,50€, mehu 1,50€, pulla 2€,  
kinkku/juustosämpylä 2,50€). Maksu käteisellä tai tilisiirrolla. 
RENTOUDU majan takkatulen ääressä. 
Pilpan maja: Pilpantie 261, 70780 Kuopio

PILPAN ULKOILUKAHVIO PALVELEE
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Puijon  Latu ry
Puijon Latu on Suomen Latu ry:n 

Kuopiossa toimiva  
jäsenyhdistys.

Postiosoite: 
Vahverotie 12, 70800 Kuopio

Pilpan majan osoite: 
Pilpantie 261, 70780 KUOPIO 

 
Laskutusosoite: 

paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi tai 
Paavo Jaakkola, Puijon Latu ry 

Taivallahdentie 30 E 20 
70620 Kuopio 

 
Pankkiyhteys: 

IBAN FI31 4108 0010 3558 35 
BIC ITELFIHH 

(Viestiksi maksun aihe.  
Ei jäsenmaksuja tälle tilille.) 

 
Internet-sivut:  

www.puijonlatu.fi 
Webmaster:  

Janne Savolainen 
puh. 050 597 1415 

janne.savolainen(at)gmail.com

Pilpan varaukset/tiedustelut: 
puh. 040 537 8038 
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Vastaava toimittaja 
Irma Ikonen

Muu tiedotustoimikunta:  
Päivi Heikkinen 
Paavo Jaakkola 
Riitta Karhunen  
Outi Nikunen 

Anuliina Savolainen 
Janne Savolainen

Jakelu 
Puijon Latu ry:n jäsenet  

(Suomen Latu/ jäsenrekisteri) ja 
yhteistyökumppanit

Painopaikka 
Kuopion Liikekirjapaino Oy, Kuopio. 

Painos 1200 kpl

Seuraava numero:  
Ilmestymisviikko 17/2020 

Aineisto 1.4.2020 mennessä  
Irma Ikoselle  

puh. 0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

Mainoshinnat  
  Värillinen mainos: koko sivu 400 €, 

1/2 sivua  200 €,  
Pieni mainos (n. 1/4 sivua): 100 €. 
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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 € 
• nuorisojäsen (alle 20 v) ja 
   opiskelija (alle 29 v) 14 € 
• perhejäsenyys 36 € 
• rinnakkaisjäsen 16 €

Perhejäsenyys koskee samassa osoit-
teessa asuvia. Rinnakkaisjäsen on jo 
henkilöjäsenenä muussa latuyhdistyk-
sessä. 
 
Jäsentietojen muutokset:  
puh. 044 722 6301 tai  
jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi 
 
GET SOME FRESH AIR! GET INVOL-
VED! ACT!  
 
Further information about 
activities and  membership:  
Tel. 040 760 6583 
Anuliina.Savolainen(at)gmail.com 

Puijon Latulainen on luettavissa säh-
köisesti: https://puijonlatu.fi/yhdistys/
jasenlehdet/

Etukansi:  
Lumiukko Pilpassa 
Kuva: Irma Ikonen 

SISÄLLYS 1/2020
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LAAVUT
Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyttää niitä.  
Jomman kumman laavun voi varata etukäteen pelkästään omaan käyttöönsä. 
Varausmaksu on 15 €. Puita on saatavana aitasta. Vieraiden tulee poistua Pilpan 
laavuilta viimeistään klo 22 ja uudet vieraat voivat tulla  
aikaisintaan klo 7. Varaukset: puh. 040 537 8038 

       

Vuokraamme majaa jäsenille perhetilaisuuksiin ja myös ulkopuolisille päiväkäyt-
töön lähinnä liikunta- ja koulutustilaisuuksiin silloin, kun se on vapaa omalta 
toiminnaltamme. 
Katso Pilpan kalenterista vapaita aikoja: https://bit.ly/2ClyRkg  
Majan vuokra: 170 – 350 € päiväaikaan (Jäsenille perhekäyttöön alennettuun  
hintaan. Kuopion kaupungin tilaisuuksiin erillissopimuksen mukaan.)

Majaa koskevat tiedustelut ja vuokraukset puh. 040 537 8038
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JÄSENSAUNAT
keskiviikkoisin ja lauantaisin 2.5. - 29.8. lauantaisin 5.9. - 26.9.

NAISET:  klo 17.30 - 19   NAISET:  klo 16.30 - 18

MIEHET: klo 19 - 20.30   MIEHET: klo 18 - 19.30

MAJAN JA SAUNAN VUOKRAUS
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Uudelle vuosikymmenelle

Isäntärenki Vesa

  
PUIJON LATU RY:N  

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 20.3.2020 alkaen klo 18.00  

Länsi-Puijon asukastuvalla (Rypysuontie 68)  
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat,  

mm. vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vastuuvapaudet.

Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa joukolla päättämään! 

Hallitus

 

Ensi vuonna Puijon Latu täyttää 80 vuotta. Paraikaa juhlavuodeksi kootaan julkaisua, 
missä on kattava otos retkikertomuksia yhdistyksen toimintavuosilta. Niiden kautta 
pääsemme aikamatkalle latulaisuuteen ja kirjoittajien kokemuksiin. Odotan mielen-
kiinnolla! Myös muita valmisteluja on hyvä miettiä ajoissa ja viedä ensi vuoden toimin-
tasuunnitelmaan.

Yhdistyksemme hallitus sai kolme uutta jäsentä. Toivotan onnea heille ja kaikille halli-
tukseen valituille. Annetaan parastamme kuopiolaisten liikunnan hyväksi ja sen puit-
teiden parantamiseksi. Yhteistyöllä onnistumme.

Liikunnan terveellisyydestä putkahtaa uutta tämän tästä. Viime kesänä puhutti tut-
kimus, missä kerrottiin, että jo kevytkin säännöllinen liikunta parantaa elämänlaatua 
ja pidentää ikää merkittävästi. Pääsanoma oli: istu vähemmän ja liiku enemmän ja 
useammin. Pilpan alue on tarkoitettu kohtaamispaikaksi kaikentasoisille liikkujille. Pis-
täytykääpä pihassa ja ulkoilukahviossa. Annamme tunnelmatakuun pullan keralla tai 
ilman, muusta tarjonnasta puhumattakaan. Tervetuloa!

Tavataan Pilpassa ja laduilla.

Toivotan jäsenillemme iloista ja liikunnallista  
vuotta 2020. 
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tellut lisää yön yli retkiä lähialueille. Niitä 
toteutetaan yhdessä muiden toimikunti-
en kanssa. Retket soveltuvat myös päivä-
retkiksi. Suunnitelmassa on talvihiihtova-
ellus lähialueella. Uutta on osallistuminen 
kesäkuussa Sasta 64 Wild erämaavaellus-
tapahtumaan Nurmeksessa. Syyskuussa 
retkeilijät ja pyöräilijät suuntaavat Kari-
gasniemelle Suomen Ladun Akumajalle. 
Ohjatut sauvakävelyt jatkuvat viikoittain 
toukokuusta syyskuun loppuun (ei heinä-
kuussa). Paikka vaihtelee. Melonnan kiin-
nostus on edelleen lisääntynyt. Joillekin 
melontaretkille sisältyy myös patikointia.  
Kaikki ensi vuoden tapahtumat on koottu 
Tapahtumakalenteriin, joka ilmestyi jou-
lukuun lopussa jäsentiedotteessa 4/2019. 
Tapahtumista ilmoitetaan myös kotisivu-
jen Uutisissa ja Tapahtumakalenterissa 
sekä Facebookissa ja Instagramissa.

Yhdistyksen puheenjohtajana seuraavan 
kaksivuotiskauden jatkaa Vesa Karhunen.

 
Hallituksen jäsenten valinta tapah-
tui harvoin käytetyllä tavalla, suljet-
tuna lippuäänestyksenä ehdokkaiden 
määrän ylittäessä täytettävät paikat.  
Varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilal-
le valittiin Irma Ikonen (nykyinen), Vesa 
Jussila (nykyinen), Outi Nikunen (uusi) 
ja Jari Ojala (uusi). Nykyisistä hallituk-
sen jäsenistä jatkavat Markku Hynninen, 

Puijon Ladun sääntömääräiseen syys-
kokoukseen 20.11.2019 osallistui 34 
jäsentä. Jäsenmäärän voimakas kasvu 
heijastunee tässä, sillä vuosi sitten koko-
usosanottajia oli 21. Kokouksen puheen-
johtajana toimi Jouni Palmu ja sihteerinä 
Kirsi Tuppurainen.

Puijon Latu ry toimii Suomen Ladun ta-
voitteiden mukaan: Ulkoile – Osallistu 
– Vaikuta. Löydä oma tapasi ulkoilla. 
Lisäksi Suomen Latu kiinnittää ensi vuon-
na erityistä huomiota kestävään kehi-
tykseen. Puijon Ladun toiminnassa tämä 
on jo otettu hyvin huomioon. Tavoitteita 
luonnollisesti vielä on. Yhdistyksellämme 
on hyvät yhteydet päättäjiin ja yhteistyö-
tahoihin.

Päätöksiä

Hallitus oli valmistellut hyvässä hengessä 
päätettävät asiat niin, että vain pari pien-
tä muutosta tuli talousarvioon ja toimin-
tasuunnitelmaan. 

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan: jäsen 28 
€, perhejäsenyys 36 €, rinnakkaisjäsenyys 
16 €, nuorisojäsen alle 20 v 14 € ja opiske-
lijajäsen alle 29 v 14 €.

Vuoden 2020 talousarvio hyväk-
syttiin. Erityisiä investointeja ei täl-
le vuodelle ole suunnitelmissa.
Vuoden 2020 toimintasuunnitelma  
hyväksyttiin. Perinteinen vakiintunut 
toiminta jatkuu aktiivisesti. Toiminta-
suunnitelma  on luettavissa kotisivuilla. 
Suurta suosiota saavuttaneet valtakun-
nalliset Suomen Ladun kampanjat Ulko-
na kuin lumiukko helmikuussa, Unelmi-
en liikuntapäivä toukokuussa ja Nuku yö 
ulkona elokuussa ovat ohjelmassamme. 
Retkeily- ja hiihtotoimikunta on suunni-

Syyskokouksen 2019 päätöksiä

Ääntenlaskijat työssään
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Hallituksen uudet jäsenet
Liisa Ruuskanen, Niina Toivanen ja Kirsi 
Tuppurainen. Varajäseniksi valittiin Pirjo 
Paldanius (uusi) ja Viljo Rautiainen (nykyi-
nen). Toiminnantarkastajiksi valittiin jat-
kamaan nykyiset Pentti Hillukkala ja Risto 
Häyrinen. Varatoiminnantarkastajiksi va-
littiin Niina Tiusanen ja Jouni Palmu.

Yhdistyksemme toiminta on houkuttele-
vaa, mikä näkyy jäsenmäärän kasvussa. 
Se tuo positiivisia haasteita mm. per-
heliikuntaan ja nuorille tarkoitettuihin 
tapahtumiin. Yhdistys toimii vapaaeh-
toisvoimin. Uusien jäsenten aktiivinen 
osallistaminen haastaa vanhat ”konkarit” 
ohjaamaan ja perehdyttämään. Toimin-
nan asenne on ollut kohdallaan, kiitos 
isännän, emännän, toimikuntien ja ennen 
kaikkea hallituksen.

Tervehdys! Olen Outi Nikunen, Puijon 
Ladun hallituksen sekä tiedotustoimi-
kunnan uusi jäsen. Puijon Latuun liityin 
vuonna 2016 muutettuani Kouvolasta 
Kuopioon, jolloin ensisijaisena tarkoi-
tuksenani oli löytää paikka, jossa pääsen 
nauttimaan puulämmitteisen saunan 
lämmöstä. Perheen ja ystävien ”lainasau-
nat” kun jäivät Kouvolaan, ja ilman aitoa 
puulämmitteistä saunaahan ei suomalai-
nen selviä, tiedättehän. Lähes elämäni 
parhaiden löylyjen kautta pääsin tutustu-
maan Puijon Ladun toimintaan paremmin 
ja heti ensimmäisenä kesänä löysin itseni 
melomasta Kallaveden kauniissa maise-
missa.

Ulkoilu ja luonnossa liikkuminen ovat mi-
nulle lähellä sydäntä. Kauniiseen Kuopi-
oon muuttaminen ja täällä tarjolla olevat 
ulkoilumahdollisuudet vahvistivat tätä 
rakkautta entisestään. Ammattilaiseksi 
tai asiantuntijaksi en voi itseäni minkään 
ulkoilulajin suhteen tituleerata, mutta sii-
tä huolimatta nautin suuresti kaikista eri 
ulkoilun muodoista. Uutena hallituksen 
ja tiedotustoimikunnan jäsenenä toivon 
voivani jakaa ja vahvistaa ulkoilun iloa!  
Ulkoiluni iloa voi seurata Instagramissa  
@outieini.

High altitudes & soft 
autumn light. Tjeld-
bergtinden, Lofootit, 
Norja (10/2019)

Vasemmalta: Puijon Ladun puheenjohta-
ja Vesa Karhunen, sihteeri Kirsi Tuppurai-
nen, jäsenet Liisa Ruuskanen, tiedottaja 
Irma Ikonen, Markku Hynninen, Pirjo Pal-
danius, Jari Ojala, Viljo Rautiainen, Niina 
Toivanen ja Outi Nikunen. Kuvasta puut-
tuu varapuheenjohtaja Vesa Jussila.
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Tämä hallitusjoukko edustaa teitä, jä-
senet. Ottakaa yhteyttä. Kuuntelemme, 
keskustelemme ja päätämme.

Irma Ikonen
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Esittelykuvat: Timo Tuppurainen

Olen Jari Ojala, varsinainen jäsen.

Pidempi rupeama jo jäsenyyttä takana, 
mutta aktiivisemmin olen osallistunut Pui-
jon ladun toimintaan vasta vuonna 2019. 
Olenkin lähtenyt tutustumaan jäsenis-
töön vaellus-, marjastus- ja melontaret-
kien kautta. Pienestä, polvenkorkuisesta 
asti, olen kulkenut vanhempien mukana 
marjaretkillä lapsuuden maisemissa Me-
ri-Lapissa ja samaa olen jatkanut myös 
omien lasten kanssa silloin kun se on ol-
lut mahdollista. Vaellukset Lapissa ja lä-
himetsissä kaikkina vuoden aikoina ovat 
minulle tärkeää niin fyysisen kuin myös 
henkisen tasapainon säilyttämisessä. 
Toki liikun ja tasapainoilen aktiivisesti eri 
harrastuksien puitteissa kuten pyöräillen, 
kuntosaleillen, sähläten, hiihtäen ja geo-
kätköillen tai muuta aina fiiliksen mukaan. 
Melonta uutena harrastuksena on aut-
tanut näkemään samoja maisemia eri 
näkökulmasta ja tutustumaan mukavaan 
porukkaan.

Olen Pirjo Paldanius; metsäalan- ja koh-
ta myös luonto- ja ympäristöalan am-
mattilainen. Takana on runsaasti vuosia 
kiireisenä yrittäjänä ja vaihtelevien pät-
kätöiden tekijänä lähinnä erilaisissa asia-
kaspalvelutehtävissä. Pahimpina kiire-
vuosina kasvanut hirmuinen halu päästä 
enemmän luontoon ja ulkotöihin on on-
neksi voinut muuttua todeksi. Näyttääkin 
siltä, että suurin osa tulevasta vuodesta 
kuluu metsänhoitotöissä, kesäkausi ehkä 
luontokartoitusten tms. parissa ja vapaa-
aika luonnontuotteita keräillessä ja ret-
keillessä.

Puijon Ladun hallituksen varajäsenenä 
toivon voivani omalta osaltani auttaa 
myös muita löytämään kauneutta, virkis-
tystä ja hyvää oloa arkeen ulkoilun ja ret-
keilyn merkeissä. Siinä samalla aukenevat 
usein myös silmät luonnon monimuotoi-
suuden arvon ymmärtämiselle ja syntyy 
halu suojella sitä ja toimia kestävällä ta-
valla omassa elämänpiirissään.

Pilpassa ja retkillä tavataan! :)

Varpuspöllön  
pönttöä laittamassa.
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Matti Kekkonen kirjoitus ”Muisteluita 
Lapin hiihtoretkiltä” hytkäytti minua mu-
kavasti, sillä tämä vanhemman polven la-
tulainen on ollut hiljaa vuosikausia. Olen 
tuntenut Matin vuosikymmenten ajan 
ja tavannut hänet silloin tällöin, mutta 
aikomuksista huolimatta syvällisemmät 
haastelut hänen latulaisuutensa aktiivi-
ajoista on jäänyt käymättä. Matin runon 
ja tiedottaja-Irman innoittamana sain 
kimmokkeen istahtaa pari kertaa vielä 
koprakassa kunnossa olevan Matin kans-
sa kahvikupposen ääreen muistelemaan 
1970-luvun aikoja. Annetaanpa Matin it-
se kertoa noista mielenkiintoisista ajoista:

Olet pitkän linjan latulainen, puheenjoh-
tajanakin 1970 -luvulla.  Koska urasi pui-
jonlatulaisena alkoi ja mikä innoitti sinut 
aikoinaan liittymään Puijon Latuun? Ja 
paljonkos sitä ikää onkaan kertynyt?

Liityin Puijon Latuun joskus 1960-luvun 
alkupuolella. Kaverit vaikuttivat liittymi-
seen.  Onhan sitä ikää jo aivan tarpeeksi, 
86 vuotta olen täyttänyt.

Toimit 1970-luvulla neljä vuotta (1973-
1976) Puijon Ladun puheenjohtajana. 
Miten sinä siihen hommaan jouduit ja 
oliko sinut vaikea houkutella kyseiseen 
hommaan?

Olin hallituksen jäsen Olli Koivulehdon 
puheenjohtajavuoden aikana. Puheen-
johtajan yksi merkittävä tehtävä oli koo-
ta talkoolaiset laturetkiladun tekoon ja 
muihinkin talkoisiin. Ollilla ei ollut omaa 
puhelinta, joten ihmisten houkuttelu tal-
koisiin oli tehtävä muiden puhelimilla. 
Niinpä Olli ’tarjosi’ puheenjohtajuutta 
minulle ja niin tulin valituksi.

1970-luvulla aktiivilatulaisten rivit har-
venevat kovaa vauhtia.  Ketkä henkilöt 
ja mitkä asiat nousevat päällimmäisinä 
mieleesi noilta ajoilta?

Martti Jänis ja Raili Partanen muistuvat 
hyvin mieleen.  Erityisen suurella kunni-
oituksella muistelen Puijon Ladun naisia, 
jotka tekivät valtavan työ Pilpan auki pitä-
misessä ja latutalkoissa.

Olet osallistunut ainakin Puijon Ladun 
järjestämille Totovaaran retkille ja var-
maan muillekin. Kuinka usein olet retkille 
osallistunut ja millaista meno näillä Toto-
vaaran – ja kenties muillakin vastaavilla 
porukan retkillä – oli?

Totovaaran retkistä tein aloitteen 1970-lu-
vun alussa. Ladun johto oli aluksi kovasti 
epäileväinen, olisikohan sähköttömään 
Totovaaraan lähtijöitä, mutta yhdessä Ol-
li Koivulehdon ja Martti Jäniksen kanssa 
organisoimme ensimmäisen retken 1973 
ja lähtijöitä oli kolmatta kymmentä.  To-
tovaarassa naiset huolehtivat ruokahuol-
losta ja miehet saunan lämmityksestä ja 
puuhuollosta. Toimin retkien vetäjänä 
seitsemän kertaa ja osallistuin matkalle 
joko Totovaaraan tai muualle suuntautu-
neille hiihtoretkille monen monta kertaa.

 Muut päiväretkimatkat – tehdään hiihto-
retkiä kiinteästä majoituspaikasta - ovat 

Vanhan polven latulainen Matti Kekkonen

Puijonlatulaisia Totovaaran reissulla 1974
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suuntautuneet mm. Äkäslompoloon, 
Olokselle, Jerikselle, Galdotievaan, Sal-
laan ja Vuontisjärvelle.

Olet varmaan tehnyt myös niin sulan 
maan kuin hiihtovaelluksiakin. Miten 
usein olet ollut hiihtovaelluksella ja pati-
koimassa Lapissa?

Kyllähän niitä niin patikka- kuin hiihto-
vaelluksia on tullut tehdyksi aika monta.  
Lappiin oli päästävä vähintään kolme ker-
taa vuodessa joko vaeltamaan tai teke-
mään päiväretkiä.

Paras retkeni oli hiihtovaellus 1969 Saa-
riselän tuntureilla. Sille osallistuivat lisäk-
seni Pekka Silokallio, Liisa Lipponen, Raili 
Partanen, Martti ja Lahja Jänis hiihtelivät 
omia latujaan alkumatkasta. Meitä yhdis-
ti Lapin rakkauden lisäksi sama syntymä-
vuosi 1933 ja nimesimmekin ryhmämme 
Ryhmä-33:ksi.  Siksiköhän tulimme mai-
niosti toimeen keskenämme. Edellisvii-
kon suven jälkeen tuli pakkaset ja kovan 
hangen päälle oli satanut kymmenkunta 
senttiä uutta lunta, joten oli mainio keli 
hiihdellä. Kiilopäältä hiihdimme Muotkan 
Ruoktulle ja siitä Luirolle ja Hammasku-
ruun. Siitä oli tavoitteena mennä Tahvon 
Tuvalle, mutta Siulan Ruoktulla matkan 
teko alkoi painaa ja ehdotin, että jäisim-
me siihen yöksi. Pekka oli kuitenkin sitä 
mieltä, että tarkoitus oli ottaa miehes-
tä mittaa ja mennä Tahvon tuvalle. No 
siitä minä sisuunnuin ja niin jatkoimme 
matkaa Jaurujoen kanjonissa. Emme kui-
tenkaan huomanneet Tyyrojaa, vaan jat-
koimme matkaa kohti itää. Havahduimme 
vasta, kun puissa alkoi olla valkoisia maa-
liympyröitä – totesimme hiihtäneemme 
rajavyöhykkeelle saakka! Ei siinä auttanut 
muu kuin hiihtää takaisin ja hyvin löysim-
me nyt Tahvon tuvan, vaikka oli pimeää. 

Löytymistä auttoi ikkunasta loistava kynt-
tilän valo. Kämpällä oli majoittuneena 
kaksi nuorta miestä, jotka kertoivat sau-
nan olevan vielä lämpimänä. Sauna teki 
terää pitkän hiihtopäivän päälle.  Tah-
volta jatkoimme Keskon majan (nykyisin 
Mukkakönkään Ruoktu) kautta takaisin 
Kiilopäälle.

 
Sinua ei näkynyt vuosikymmeniin Puijon 
Ladun tilaisuuksissa. Viimeisin ’havainto-
ni’ osallistumisestasi on ensilumilta 2010. 
Mihinkäpä olet aikaasi kuluttanut aktiivi-
vuosien jälkeen? Onko liikunta kuulunut 
oleellisena osana elämääsi?

Puheenjohtajan toimen jätettyäni toimin-
ta Puijon Ladussa jäi lähes kokonaan pois 
ja se hieman harmittaa, sillä kyllä Rai-
li Partanen seuraajani joutui tekemään 
valtavan työn organisoidessaan Puijon 
Ladun toimintaa mm. hankkimalla tal-
koolaisia niin Pilpan ylläpitoon kuin latu- 
ja muihin talkoisiin.

Aktiivivuosieni jälkeen kerran Kuusa-
mossa Lämsän kylässä vieraillessani näin 
mieleisen paikan mahtavissa maisemissa 
ja viisikymmentä täytettyäni halusin ra-
kentaa sinne mökin.  Kun maanomistaja 
oli halukas myymään tontin, niin rakensin 
sinne kaverini kanssa hirsimökin. Mökin 
lähistöllä näin usein tuoreita karhun jäl-

Ryhmä 33
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kiä ja löytyipä monesti myös pihkatappi.  
Kävin siellä useita vuosia erästelemässä, 
kalastelemassa ja marjastelemassa. Yh-
deksän mökkeilyvuoden jälkeen alkoi 500 
kilometrin mökkimatka tuntua turhan 
pitkältä.

Tällä vuosituhannella olen osallistunut 
mm. kolmelle ensilumen hiihtoviikolle 
Kiilopäällä.

Puijon Laturetki – miten se on kuulunut 
’ohjelmaasi’?

1970 -luvulla järjestettiin kaksi laturetkeä: 
ensin niin kutsuttu 30 kilometrin mittai-
nen pienilaturetki ja viikon kuluttua var-
sinainen laturetki, jonka pisin matka oli 
60 km. Huoltopisteet hoidettiin joko itse 
- Pilppa ja kaksi vuotta myös Tervaruukki 
sekä jokin muu paikka. Haminalahdessa, 
Rytkyllä ja Kurkimäessä huoltopisteistä 
vastasivat paikalliset yhdistykset.

Laturetkiaamuna latupartio tarkasti hiih-
täen, ovatko viitat paikallaan. Eräänä 
vuonna maaherra Risto Hölttä innokkaa-
na laturetkille osallistujana oli huoman-
nut ennusteesta, että sää lämpenee ilta-
päivällä. Niinpä hän oli lähdössä aamulla 
aikaisin 15 vuotiaan koulupojan kanssa 
lauantain laturetkelle saman aikaisesti 
kun latupartio oli lähdössä tarkastamaan 
viittojen paikallaan oloa. Oli vielä pimeää 
ja latupartiolaisilla oli otsalamput. Tähän 
Hölttä sanoi, että ”tämä taitaa olla Kuo-
pion ensimmäinen valaistu latu”.  Hölttä 
oli koulupojan kanssa edennyt Hamina-
lahden jälkeen latupartiota rivakammin. 
Kaislastenlahdessa koululaiset olivat kui-
tenkin keränneet laturetkiviitat oman 
latunsa varteen. Hölttähän oli tietenkin 
noudattanut viitoitettua reittiä ja oli näin 
ollen tullut kiertäneeksi viisi kilometri 
ylimääräistä. Latupartio oli Kaislasten-

lahteen saavuttuaan kysellyt, ovatko 
nähneet Hölttää. Eivät olleet, sillä Hölttä 
oli vielä ylimääräisellä lenkillään. Ei maa-
herra ollut pahastunut ollenkaan tästä 
ylimääräisestä kierroksesta.

1970-luvulla ei ollut moottorikelkkoja ja 
ladut tehtiin ihmisvoimin latutalkoilla. La-
tua oli kerrallaan polkemassa 12-15 hen-
kilöä.  Jorma Pakarinen on tehnyt jopa 
filmin ladun polkemisesta. En tiedä, onko 
Jorma vielä elossa, mutta koetan saada 
selville, löytyisikö filmi vielä jostakin.

Parhaimmillaan laturetkillä oli yli kaksitu-
hatta osallistujaa kahden päivän aikana

Olit aikanaan aktiivisesti mukana hankki-
massa Pilpan majaa Puijon Ladulle, mutta 
palataan tähän Pilppa-asiaan ja aktiivi-
vuosiesi laturetkiasioihin tarkemmin hie-
man tuonnempana. Lämpimät kiitokset 
näistä puolen vuosisadan takaisten aiko-
jen muisteluista.

Jutun kuvat on digitoitu Matti Kekkosen 
valokuvakansiosta. Kansioissa on run-
saasti muitakin Puijon Ladun toimintaan 
liittyviä kuvia ja Matti on ananut luvan li-
sätä nämä arvokkaat kuvat Puijon Ladun 
kuva-arkistoon.

Pekka Tikkanen



             13

 
 TULE TALKOOLAISEKSI ULKOILUKAHVIOON  

   
Pilpan ulkoilukahvio on auki viikonloppuisin. Mikäli latutilanne on hyvä,  
pidämme kahviota auki päivittäin jo helmikuussa. Hiihtolomaviikoilla  
(viikot 8 - 10) kahvio on auki joka päivä. 
Voit varata myyntivuorosi Karhusen Riitalta (rkarhunen(at)gmail.com tai  
040 7586844,  mielellään viestinä).  Vapaat vuorot näet yhdistyksen koti-
sivuilta https://bit.ly/2T2egZe   
Uutena talkoolaisena voit hyvin aloittaa jonkun kokeneen kanssa. 
Ulkoilukahviossa  talkoolaisena toiminen ei edellytä hygieniapassin suorit-
tamista!

Puijon Latulainen 3/1995     Viikonloppu Pilpalla 
Olemme kaksi ”nuorta” latulaista. Meitä viehätti ajatus viettää talvella pari yötä poissa 
liikenteen äänistä ja katuvaloista, saunoa, käydä avannossa, istua takkatuleen loistees-
sa. Jospa olisi täysikuu tai revontulia!

Niinpä varasimme Pilpan majalta viikonlopun pitää päivisin mehumyyntiä ja iltaisin 
hauskaa. Lainasimme rinkat, hiihdimme autolta Pilpalle, kaaduimme kerran, ylösnou-
seminen rinkka selässä olikin temppu. Meitä hieman pelotti pimeässä, onneksi toinen 
meistä oli lainannut 6-vuotiaalta pojaltaan leikkipyssyn.

Tuli takkaan, pullataikina kohoamaan ja tee kiehumaan.

Ääniä. Vihellys. Toinen hyppäsi sängylle, kasvot nurkkaan päin, toinen otti hiilihangon. 
Onneksi viheltäjä olikin tuttava, joka hiihteli aukaisemaan meille avannon. 

Perjantai-ilta kului rattoisasti saunoen, avannossa kirkuen ja makkaraa paistaen. Yöllä 
kuunneltiin hirsien rapsetta. 

Lauantaiaamu yllätti lumipyryllä. Nopsasti lumiyöt, kahvin keittoon ja pöytää katta-
maan. Ohjeet olivat paperilla niin hyvät, että selvisimme töistä helposti, vaikka emme 
koskaan ennen olleet emännöineet majalla. Lauantai oli violetin liisterin keli ja meille 
harjoittelupäivä myyntityössä. Illalla kerettiin vielä lipsumaan ladulle ennen saunaa. 

Sunnuntaipäivä oli kiireisempi, mutta työ sujui rattoisasti. Illalla siivosimme majan, 
pakkasimme tavarat ja hiihdimme autolle. 

Suosittelemme kokemuksena. Työ oli mukavaa ja helpompaa kuin kuvittelimme ja kak-
si iltaa majan rauhassa mielen lepoa. 

Päivi & Tiina

PS Tiedoksi niille kahdelle mieshiihtäjälle, jotka nurkan takana pohtivat, että kahdes-
taankohan tytöt täällä yönsä viettivät: kahdestaan!
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KOKO PERHEEN PUUHAPÄIVÄ PILPASSA 

SUNNUNTAINA 2.2.2020 KLO 10 - 15
Tervetuloa viettämään yhdessä mukava päivä  

lumileikkien parissa.  
 

• Rakennamme lumiukkoja.  
Se onnistuu pakkaslumestakin. 

 
• Liukumäki pihassa (omat välineet mukaan) 

 
• Lumikenkäilyä niin aikuisille kuin lapsille (voi vuokrata) 

 
• Laavut käytössä
Kahvio avoinna 

 
                          OP Pohjois-Savo tarjoaa kuumaa mehua. 

 
 

Tiedustelut: Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367 tai  
ks.tuppurainen(at)gmail.com
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Valokuvausker- ho on laittanut 
Pilpan majan näyttelyyn  

uudet talviaihei- set kuvat. Pysäh-
dy katselemaan niitä.  
Kommentoi vie- raskirjaan näke-

määsi.

Kuva: Timo Tuppurainen

 
NUKU ULKONA KUIN LUMIUKKO

PILPASSA  LA 1.2. - SU 2.2.
 

 
Tiedustelut: Vesa Jussila, 050 555 3373, vejussila(at)gmail

Kuva: Irma Ikonen

   KUUTAMOULKOILUT PILPPAAN SUNNUNTAINA 
9.2.2020 JA 8.3.2020
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Hiihdä, kävele, juokse,  
lumikenkäile tai pyöräile  

täydenkuun valossa Pilppaan.  
Kahvio on auki klo 20:een. 

 
Tiedustelut: Vesa Jussila 

050 555 3373 
vejussila(at)gmail.com
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Kuva: Paavo Jaakkola

Yöpuoli ja päiväpuoli ovat Samuli Pau-
laharjun runollisia kuvauksia Saariselän 
tunturiylängöstä. Etelään kaltevat päivä-
puolen rinteet valuttavat vetensä Luiroon, 
Sompioon ja kohti Perämerta. Yöpuolen 
varjorinteiltä lumien sulavedet lähtevät 
kohti Luttoa, Suomua ja Jäämerta. Vael-
tajan maallisen taipaleen päätöstä on 
myös verrattu vedenjakajaan. A.E. Järvi-
sen ”Viimeisellä vedenjakajalla” ei ollut 
paluuta, mutta korkealta katse vielä ker-
ran kääntyi taaksepäin, kohti rakkaiden 
muistojen ”Särkyvää kirkkautta”.

Korkeat vedenjakajat ovat kiehtovia, 
ajatuksia herättäviä paikkoja. Voi istua 
vaikkapa Pöyrisjärven erämaassa Norjan 
rajapyykin päällä. Pohjoisessa siintävät 
merenrannan lumihuippuiset tunturit, ja 
eteläisellä taivaanrannalla erottuvat him-
meinä Pallaksen kerot. Voi sitä valtavaa 
maiseman avaruutta jota katse hallitsee. 
Mutta sadepisarat, jotka jalkojen juuresta 
lähtevät omiin suuntiinsa, tuskin koskaan 
enää kohtaavat. Vedenjakaja ei aina ole 
korkea selänne tai tunturialue. Vesi voi 
jakaantua eri suuntiin myös ylänkömailla 
olevan aapasuon vastakkaisilta laidoilta. 

Vanhojen lapinkylien rajat ja myöhemmin 
valtioiden rajat sijaitsevat usein veden-
jakajilla. Siellä missä liikkuminen oli vai-
keinta, luonto köyhää ja missä riitoihin oli 
vähiten aihetta, sinne oli helpointa vetää 
raja. Laajimmat suojelualueet, ja siten 
myös suosituimmat retkeilykohteet sijait-
sevat vedenjakajien karuilla mailla. UKK-
puisto, Lemmenjoki, käsivarren maastot 
ja Pöyrisjärven erämaa ovat esimerkkejä 
suosituista vaellusalueista. 

Tanska-Norjan ja Ruotsi-Suomen välinen 
rajapyykki no 337 vuodelta 1765 sijaitsee 
Ravdoaivin laella Pöyrisjärven erämaassa.

VEDENJAKAJAN TUOLLE PUOLELLE

Vesistöt olivat entisinä aikoina tärkeitä 
kulkuväyliä. Tarvittaessa vedenjakajat 
ylitettiin kapeimmilta ja helppokulkuisil-
ta kohdilta. 1860-luvulla kullanhimoiset 
seikkailijat nousivat kapeilla kolmilaidoil-
la Ounasjoen latvoille aina Korsatunturin 
juureen. Tavarat ja veneet muotkattiin 
kolmekilometrinen jänkätaipale Korsajär-
veen, jonka pohjoispäästä kivinen puro  
alkoi vetää kohti Ivalojoen Kultalaa.  Rui-
jan polku, Sompiojärvestä yli Nattasten 
ja Saariselän, oli 1800-luvun katovuosina 
tuhansien nälkiintyneiden reitti kohti Rui-
jan rasvaisia rantoja. Jokiveneet kyytimie-
hineen ja pitkine sauvoimineen jätettiin 
Sompioon, ja Ison Inarin soutajat odotti-
vat matkalaisia ja heidän vähiä rahojaan 
Ivalojoen Törmäsessä.  Sotataipale, suo-
kannake Kemijoen ja Nuortin latvojen vä-
lillä, on saanut nimensä useista ryöstö- ja 
kostoretkistä, joita Perämeren ja Vienan 
rantakylien joukkiot tekivät vuorotellen. 
Toki kauppiaat, laukkuryssät ja turkisten 
myyjät, käyttivät samaa reittiä.

Melontaretki vedenjakajan ylitse on jän-
nittävä ja haasteellinen. Viime kesänä läk-
simme reissuun Pöyrisjärveltä. Nousim-
me pientä Maaderjokea pohjoiseen aina 
Norjan rajalle. Siitä vetotaipale poroaidan 
ali ja vedenjakajan yli  kuningaskunnan 

Vedenjakaja
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puolelle. Ahkkanasjoen latvapurot tulivat 
vastaan parin kilometrin jälkeen. Vähitel-
len pajukkoinen puro muuttui kiviseksi 
koskeksi ja lopulta vetäväksi virraksi, joka 
kuljetti matkalaisia välillä hyvinkin vauh-
dikkaasti kohti Karasjoen kylää. Retkelle 
mahtui monenlaista matkantekoa. Me-
lottiin yli järvien, lompoloiden ja tyynien 
suvantojen. Laskettiin vilistäviä virtoja ja 
koskia. Kiskottiin kanoottia ja tavaroita 
pitkin jäkäläkankaita ja vetisiä soita. Välil-
lä piti kahlata kivisessä koskessa kanoot-
tia taluttaen tai köydellä ohjastaen. Ja tie-
tysti taukopäivinä tutkittiin ympäröivää 
viddaa jalkapatikassa. Se oli todellista yh-
distelmäretkeilyä - kuten joku on keksinyt 
uuden termin - hybridivaellusta. Raskasta 
se oli, mutta hauskaa, suosittelen.

Maaderjoki kuivaa ja vetotaival alkaa. 

Teksti ja kuvat: KooJii

Pilpan yhdessäviljelijät kooontuvat 
helmikuun alussa siementilausten 
tiimoilta suunnittelemaan tulevan 
kesän viljelytoiveita. Mukaan mahtuu 
muutama uusi aktiivinen ja asiasta 
kiinnostunut.  
Soita ja kysele lisää: viljelyvastaavat 
Marja Hartikainen, 050 366 1905 ja 
Mari Luostarinen, 050 499 8999. 

Yhdessäviljely

KEVÄTTALKOOT
la 25.4.2020  

varapäivä la 2.5.2020

TERVETULOA!
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Minä vartioin täällä.
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Saana tuntee jo monta pihan lintuvierasta. 
Montako lintua sinä tunnet? 
Vastaukset alla.

1.

2.

3.

4.

1. sinitiainen  2. punatulkku  3. tilhi 4. käpytikka  5. talitiainen
   L A S T E N   S I V U

Kuvat: Jorma Ikonen

3.

5.
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MUUMIHIIHTOKOULU 
LAPSILLE 2020

Puijon Latu järjestää Muumihiihtokoulun helmikuussa 4-8 –vuotiaille lapsille. 
Hiihtokoulussa opetellaan hiihtoon liittyviä perusasioita hauskasti leikkien  
ja pelien avulla. Järjestämme opetuksen ryhmissä iän ja taitojen mukaan.  
Hiihtokoulu pidetään Pilpassa. Pilpan osoite on  Pilpantie 261

Ohje: Käänny Leväsentieltä Puuilon kohdalta. Pilpantielle pääset  pysäköintiken-
tän luoteisnurkan alikulkutunnelin kautta. Pilpan tiellä, 800 metriä ennen majaa  
on parkkipaikka, johon jätetään autot (lukittu puomi). Puomilta pääsee aurattua 
tietä Pilppaan. 
Katso/tulosta: PilpanMaja_AjoOhje.pdf

Ajankohta:        la 15.2.  klo 10 -11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v)   
  su 6.2.   klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v)    
  la  22.2. klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v)     
  su 23.2. klo 10 - 11.30 (4v), klo 12-14 (5-8v) 

Osallistumismaksu: 20 euroa / lapsi, maksu ensimmäisellä kerralla.

Mukaan: säänmukainen vaatetus, omat huolletut sukset ja sauvat (nimettyinä), 
hiihtokoulun tauolla tarjotaan mehua ja keksejä.

Pakkasraja: -15 astetta  

Tiedustelut ja ilmoittautumiset su 9.2.2020   
mennessä: 

 Kirsi Tuppurainen

 puh. 040 707 8367

 ks.tuppurainen(at)gmail.com 
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Metsämörri odottaa. 

Talkoolaisia kajakkikatosta kattamassa.

Janne Martikainen hinaa kajakit kotiin.

Kirsi Tuppuraisen tyylinäyte 
kävelytestissä.

Viljelijän hanskat valmiina. Frisbee kiinnosti Unelmien liikuntapäivä-
nä niin aikuisia kuin lapsia.
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VesQ umpihangessa.

Ihanteellinen majoite täyden kuun aikaan.

Hiihtotekniikkaa yhdellä suksella.

Lumiukkoaihioita syntyy porukalla.

Isän kanssa talkoissa.

Jääliukumäki torille tehtiin yhteisvoimin.
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Olen puhunut alustavasti Kuopiossa mahdollisesti keväällä järjestettävästä melonta-
ohjaajakoulutuksesta. Tarvitsemme uusia ohjaajia auttamaan ihmisiä mukavan harras-
tuksen pariin. Aloittaa voi käymällä ohjaajakurssin ja sen jälkeen osallistumalla vaik-
kapa keskiviikkomelontojen ohjauksiin. Puijon Latu maksaa kurssin, jos voit jatkossa 
toimia ohjaajana vähintään kolme kertaa vuosittain. 

Koulutus olisi Suomen Melontakouluttajien systeemin mukainen. Pääsyvaatimukset: 
väh. 18v, uimataito 200 m, pelastusuinti 50 m melontavarusteissa, suunnistustai-
to, melontakokemus vähintään 500km/100h, hyvät perustaidot ja -tiedot (taito-
testi 1). Kilometrejä voi kerryttää kurssin jälkeen ja saada pätevyys, kun vaatimus 
täyttyy. Taitotestin (suomenmelontakouluttajat.fi) asioita on hyvä harjoitella uimahal-
livuorolla maaliskuun loppuun asti.

Ota yhteyttä, jos saattaisit tulla mukaan! Paavo Jaakkola, puh. 0400 892 443.

Haluatko Puijon Ladun melontaohjaajaksi?

Puijon Ladun melontaharjoitukset Niiralan uimahallissa jatkuvat sunnuntai-iltaisin 
maaliskuun 2020 loppuun saakka. Uimahallissa harjoitellaan melontatekniikkaa ja 
-turvallisuutta sekä pelaillaan palloa. Ohjaajat ja kokeneemmat melojat opastavat 
aloittelijoita. Ilmoittautuminen uimahallin eteisessä sunnuntaisin klo 19. Avain-
henkilö on avaamassa hallin ovea klo 19:10 saakka. Allasaika on klo 19:30 – 21:00.

22.3. ja 29.3. ohjelmassa on turvallisuusharjoitus: harjoitellaan pelastautumista ja 
kaatuneen melojan pelastamista eri tavoin. Opetellaan ja kerrataan turvallisuustai-
toja ennen avovesikautta.

Uimahalliharjoituksissa tarvitaan uima-asu, pyyhe ja 50 sentin koliko vaatekaapin 
oveen. Vuorojen peruutuksista ilmoitetaan nettisivuilla: 
https://puijonlatu.fi/category/melonta/ tai https://puijonlatu.fi/tapahtumakalen-
teri/

Lisätietoja: luoranen(at)luukku.com tai puh. 040 539 4767.

UIMAHALLIHARJOITUKSET SUNNUNTAI-ILTAISIN
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MELONNAN PERUSKURSSI HUHTI-TOUKOKUU 2020

Opi melonnan perustiedot ja -taidot turvallisesti! Peruskurssi on hyvä tapa aloittaa 
melontaharrastus. Puijon Latu järjestää melonnan peruskurssin huhti-toukokuus-
sa 2020. Mukaan otetaan 20 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi alkaa teorialla ja harjoituksella Niiralan uimahallissa su 26.4.2020 klo 16.

Avovesiosuudet pidetään kahdessa 10 kurssilaisen ryhmässä Pilpassa. I ryhmän 
avovesiosuudet ovat maanantai-iltoina 18.5. ja 25.5. klo 17.30 alkaen. II ryhmän 
avovesiosuudet ovat tiistai-iltoina 19.5. ja  26.5. samoin klo 17.30 alkaen. 

Melonnan peruskurssin osallistujilta vaaditaan uimataito sekä Puijon Latu ry:n 
jäsenyys. Kurssimaksu on 60 euroa/henkilö.  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: pentti.hillukkala(at)gmail.com tai  
puh. 045 673 3430.  
Ilmoita nimesi, puhelinnumerosi, mahdollinen sähköpostiosoitteesi ja jäsenyytesi 
sekä haluaisitko osallistua avovesiryhmään I vai II.
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Talvikilometrikisa on alkanut 1.1.2020 ja jatkuu helmikuun loppuun. Liity mukaan 
Puijon Ladun joukkueeseen koodilla nasta2020. www.kilometrikisa.fi

Pyöräillen voit tulla Ulkoilukahvioon. Kahvio on avoinna viikonloppuisin klo 10-15. 
Huomaathan täydenkuun illat su 9.2. ja su 8.3. jolloin ulkoilukahvio on avoinna klo 20 
asti. Tarkista aukiolot kotisivujen Pilpan kalenterista tai puh. 040 573 8038.

Sauvakävelylenkit alkavat ti 5.5. klo 18. Ne jatkuvat tiistaisin 29.9. asti, lähtöpaikka 
Puijon hiihtostadion, huoltorakennuksen edestä. Lenkkejä ohjaavat Puijon Ladun, 
Aqua Terran ja Kuopion pyöräilyseuran vetäjät. Tällä kaudella kokeilemme myös uusia 
lähtöpaikkoja lenkeille, vierailemme Siilin Ladun luona ja tutustumme uusiin polkui-
hin. Tiedustelut: Anuliina.

Unelmien liikuntapäivänä la 9.5.pyöräily ja kävely ovat mukana päivän ohjelmassa. 
Pyöräilystä tietoiskuja, huoltoa ja temppurata taitoajoon. Kävelysauvoja löytyy Pilpas-
ta kokeiluun ja mainioita polkuja lenkeille. Tiedustelut: Anuliina.  

Sauvakävelykiertue la 16.5. Puijon hiihtostadionilla. Tahko Pihkala – seurasta Tuomo 
Jantunen tulee nostamaan sauvakävelyä uuteen suosioon. Tiedustelut Anuliina. 

Pyöräretki Tahkolle to 21.5. - la 23.5. , josta vuokraamme mökin. Mahdollisuus  
kokeilla maastopyöräilyä kuuluisilla rinteillä. Seuraavassa lehdessä tarkemmat tiedot.
Ilmoittautuminen Riitalle. 

Savo-Karjalan latualueen pyöräretki la 27.6. - pe 3.7. Lähtö 27.6. pyöräillen kohti 
Outokumpua. Outokummussa majoitumme kaksi yötä, tutustumme Outokummun 
kaivosalueeseen ja patikoimme alueella. Ma 29.6. retki jatkuu kohti Kuopiota. Pyörä-
matkat 50- 90 km. Ilmoittautuminen Riitalle.  

Teatteripyöräily heinäkuussa Siilinjärven kesäteatteriin. Esityskalenteri julkaistaan 
helmikuussa, joten päivämäärä ei ole vielä tiedossa mutta valitsemme sunnuntain 
iltapäivän esityksen. 

Pyöräily - ja kävelykalenteri 2020
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Puumalan pyöräretki la 11.7. - su 12.7. yhteinen Savo-Karjalan latualueen pyöräili-
jöille. Retkelle matkataan kimppakyydillä ja retken voi ajaa yhtenä päivänä tai majoit-
tua ja ajaa kahden päivän retkenä. Tiedustelut: Anja Marttila, 040 745 9965  
tai anjakaarina.marttila(at)gmail.com.

Maastopyöräretki Suonenjoelle. la 15.8. - su 16.8. lähtö Kuopiosta La 15.8. Pitkälah-
den ABC:ltä klo 10. Ajetaan jäteaseman kautta hiekkatiereitille, joka johtaa Kurkimä-
keen. Sieltä jatketaan kurssikeskuksen ohi hiekkatietä pitkin Airakselaan. Airakselasta 
hiekkatietä pitkin Suonenjoen puutavaralastausalueelle ja siitä kaupungille. Hiekkatie 
on osa vanhaa Savonradan ratapohjaa ja osa mökkiteitä. Ollaan joko yötä Suonenjo-
ella, ajetaan takaisin tai VR:n IC-junalla takaisin. Matka yhteen suuntaan on noin 60 
km. Tiedustelut ja ilmoittautuminen: Jarkko Juvonen.

Pyöräily- ja retkeilytoimikunnan yhteinen Akumajan ruskaretki la 12.9. - la 19.9. 
Lähtö pe 12.9. kimppakyydein kohti pohjoista. Majoittuminen Saariselällä tai Inarissa, 
ruokaostokset lauantaina sekä ajo kohti Akumajan parkkipaikkaa, josta 3 km kävely-
matka majalle. Pyöräilyä Suomen kauneimmaksi mainitulla tiellä sekä retkeilyä. Lähin 
kauppa Karigasniemellä, 30 km:n päässä majasta. Sisämajoituspaikat, joita on 18, 
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on käynnissä. Ilmoittautumi-
set: pyöräilijät Anuliina, retkeilijät: VesQ

Riitta Karhunen, 040 758 6844, rkarhunen(at)gmal.com 
Anuliina Savolainen, 040 760 6583,anuliina.savolainen(at)gmail.com 
Jarkko Juvonen, 050 358 3175 tai agela(at)kapsi.fi. 
VesQ, Vesa Jussila, 050 555 3373, vejussila(at)gmail.com. 
 
Tiedot tarkentuvat kotisivuille ja Facebookiin lähempänä ajankohtaa. Voit kysyä  
tarkemmin jo tässä vaiheessa Riitalta.
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Retkiluistelun suosio kasvaa vauhdilla  
myös Kuopion seudulla

Lauhan talven vesisateiden ja jäätämisen 
myötä monet talvilajien harrastajat ovat 
olleet epätoivoisia tänä talvena. Mutta 
Suomen retkiluistelijat Kuopion seudulla 
ovat onnessaan! Upeaa luisteltavaa jäätä 
on löytynyt lokakuulta asti ja useita retkiä 
on tehty kaikessa hiljaisuudessa eri puolil-
le maakuntaa.

Mahtavia kokemuksia, mukavaa seuraa 
ja luonnon ihmeellisyyksiä. On elämys 
päästä avaralle järven selälle viilettä-
mään. Myös rauhallinen jään tutkiminen 
kiinnostaa: ymmärryksen ja kokemuksen 
karttuessa jään eri ilmiöt tuntuvat aina 
vain antoisammilta.

Turvallisuus tärkeää
Luonnon jäät elävät ja muuttuvat päi-
vittäin. Tänä vuonna kantavan jään kes-
kellä on ollut monilla järvillä runsaasti 
tuuliavantoja. Niiden tarkkoja paikkoja 
on vaikea etukäteen ennustaa, sillä jääty-
misajan tuuliolosuhteet ja järven pohjan 
muodot vaikuttavat tuuliavantojen syn-
tyyn. Lämpötilan vaihtelut liikuttelevat 
jäitä, joten halkeamia ja upeita leveitä 
railoja on päästy tutkimaan retkillä usein.  
Jäistä on kuvattu mahtavia pintakuvioita, 
jotka ovat syntyneet tuulen riepottele-
man lumen, sen sulamisen ja uudelleen 
jäätymisen seurauksena, uvenavantoina, 

jäiden lohkeamina tai pintajään repeämi-
sinä halkeamien reunoilla.

Kuopion seudulla retkiluisteluun on Ho-
lopaisen Ension rinnalle kasvamassa 
vihdoin lisää vetäjäjoukkoa. Olemme 
päätyneet satsaamaan koulutukseen ja 
turvallisuuteen. Siksi noudatamme Suo-
men retkiluistelijoiden turvallisuuskri-
teereitä ja edellytämme tulokaskurssin 
käymistä ennen retkille mukaan pääsyä. 
Tulokaskurssilla opitaan jäänlukua, tur-
vallista retkelle varustautumista sekä 
harjoitellaan turvavälineiden käyttöä. 
Luentoillan lisäksi tulokasretkellä kokeil-
laan asioita käytännössä. Vapaaehtoi-
sena, antoisana kurssin osana on myös 
plutausharjoitus. Sen käytyäni huomasin 
riemastuvani: edes jäihin putoaminen ei 
enää pelota, kun tiedän, että sieltä voi 
oikein varustautuneena ja turvallisessa 
seurassa päästä helposti myös ylös. Vaih-
detaan kuivat vaatteet repusta päälle ja 
matka jatkuu! No, todellisuudessa tämä 
on erittäin harvinaista. Todennäköisem-
pää haveria on kompastua halkeamaan 
tai pintajään murtumaan. Näistäkin selvi-
ää usein polvisuojia käyttämällä.

Kuva: Marja Hartikainen
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Retkiluistelun suosio kasvaa vauhdilla  
myös Kuopion seudulla

Toiminta kehittyy ja viestittely 
käy kiihkeänä ennen viikonlop-
pujen retkiä
Tänä talvena olemme kokoontuneet 
suunnittelemaan ja kehittämään toi-
mintaamme. Vertailimme varusteita ja 
täydensimme tarpeitamme yhteistilauk-
sena hyvillä alennuksilla. Tekniikan kehi-
tys auttaa tässä lajissa yllättävän paljon. 
Satelliittikuvien, hyvien järvikarttojen  ja 
säätietojen avulla löydämme luisteltavaa 
jäätä yhä useammin silloinkin, kun lähi-
järvi vielä lainehtii vapaana tai piilottelee 
lumen alla. Virittelemme myös luistelu-
tekniikan hiomista, teroitusiltaa sekä sa-
telliittikarttojen opiskelua luistelujäiden 
löytämiseen.

 

Tätä kirjoittaessani takana on upean au-
rinkoisen kokopäivän retken muistot. 
Antoisan luistelun ja evästelytaukojen jäl-
keen totesimme matkaa taittuneen lähes 
huomaamatta 45 km. Iloisia ja onnellisia 
naamoja pakkautui autoihin kimppakyy-
tikavereiksi auringon laskun jälkeen.  Tu-
levaa viikonloppua suunnitellaan. Haa-
veena on myös myötätuuliretkiä, joista 
palaisimme linja-autokyydillä takaisin. 

Tulokaskursseja järjestetään Kuopiossa 
vuosittain. Tälle keväälle yritämme saada 
vielä yhden kurssin. Ilmoittelemme asi-
asta myös Puijon ladun nettisivuilla. Voit 
ilmoittaa mahdollisesta retkiluistelun 
kiinnostuksestasi myös yhteyshenkilöille: 
Ensio Holopaiselle, puh. 040 019 1053 ja 
Marja Hartikaiselle, puh. 050 366 1905.

Jokaisen on syytä muistaa vielä tämä: 
retkiluistelijoiden näkeminen järven 
jäällä EI tarkoita turvallisia jäitä! Suo-
men retkiluistelijoiden retkillä nimen-
omaan pyrimme tutkimaan myös heik-
kojen jäiden alueita, jotta voimme 
kehittää jään lukutaitoamme jatkuvasti. 
Vain tällä tavoin voimme jatkossakin 
liikkua turvallisesti nauttien lajin moni-
puolisista luontoliikuntakokemuksista. 

Suomen Retkiluistelijoiden sivuilta löydät 
tärkeää tietoa turvallisesta jäällä liikumi-
sesta. Katso ohjeet ja video: 
https://www.skrinnari.fi/ 
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Jäällä liikkumista testasivat Antti Kanninen, 
Veikko Saikkonen, Marjatta Haikonen ja Ensio 
Holopainen.

Marja Hartikainen 
retkiluisteluvetäjäkoulutettava 

Suomen retkiluistelijat 
Kuopion seudun yhteyshenkilö

Kuva: Marja Hartikainen
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Tervetuloa mukaan Puijon Ladun Retkeily- ja hiihtotoimikunnan jär-
jestämiin tapahtumiin!

Vaelluksen- ja retkeilyn Paneeli-ilta lauantaina 1.2. Pilpan ulkoilukahviossa klo 16 
alkaen. Suunnittelu, Turvallisuus, Varusteet, Erätaidot 
Oletpa sitten aloitteleva retkeilijä tai kokenut vaeltaja, tule kuulemaan retkeilyn 
perusteita ja jakamaan kokemuksia muille harrastajille. Saat ohjeita varusteiden han-
kinnasta ja vinkkejä retkien toteuttamiseen. Esittelemme varusteita ja opastamme 
niiden hankintaan sekä käyttöön. 

Nuku ulkona kuin lumiukko. Koe pakkasen luoma elämys ja nuku ulkona kuin lumiuk-
ko! Ulkona yöpymistapahtuma Retkeilyn ja vaelluksen teemaillan jatkoksi Pilpassa  
1. - 2.2. noin klo 19 alkaen. 
Retkeily onnistuu talvella lähes säällä kuin säällä ja niin myös nukkuminen. Puuhaan 
voi osallistua omalla teltalla tai nukkua laavuilla. Tule jo päivällä osallistumaan panee-
li-iltaan tai osallistu mihin aikaan illasta tahansa. Puijon Latu ry:n Retki- ja hiihtotoi-
mikunta toivottaa sinut tervetulleeksi iltanuotiolle! Ilmoittautumista ei tarvita. Omat 
eväät mukaan ja aamupalan voi ostaa sunnuntaiaamuna kahviosta, 5€/aikuinen. 
Sunnuntaina 2.2. koko perheen Ulkona kuin Lumiukko - tapahtuma. Katso ilmoitus 
toisaalla.

Kurkimäki24h-hiihtoon Puijon Latu osallistuu perinteisesti omalla joukkueella.  
Tapahtuma alkaa perjantaina 7.2. klo 18 ja päättyy seuraavana päivänä klo 12. 
Tapahtuma-alue on koulun viereinen urheilukenttä ja sieltä lähtevä muutamien ki-
lometrien pituinen hiihtolatu. Joukkueilla on yksi numerolappu, jota voi kierrättää 
omaan tahtiin tunnin tai halutessaan useampien tuntien verran. Kierrokset merkitään 
lähtöalueella tauluun. Mikäli joka tunnille ei ole hiihtäjää, numerolappu säilytetään 
pukukopissa. Hiihtoaikojen varaukset ja lisätiedot: VesQ, 050 555 3373.

Hiihtovaellus Etelä-Kallavedellä pe 21.2. - su 23.2. (Jäävaraus)

Umpihankihiihto la 14.3. - su 15.3.

Pääsiäistulet Kaijansaaressa la 11.4. - su 12.4. 

Tapahtumista tulee tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa: www.puijonlatu.fi, 
Facebook, Instagram

Osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: VesQ, 050 555 3373 tai vejussila(at)gmail.com

Talvella 2020 retkeillään
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Ylläksellä on vielä muutamia paikkoja jäljellä Ylläs star huoneistohotellissa.  
Hinnat kahden hengen huoneistossa (oh, mh, keittokomero, sauna) matkoineen 
440 €/hlö  ja neljän hengen huoneistossa (olohuone, makuuhuone, parvi, keitto-
komero ja sauna) 325€/hlö. 
Hinnat eivät sisällä ruokailuja. Hotelli sijaitsee lähellä Äkäslompolon palvelujen ja 
latujen välittömässä läheisyydessä. 
Tiedustelut: Anja Marttila, 040 745 9965, anjakaarina(at)gmail.com

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

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

HIIHTOLOMAVIIKKO 10/2020 VUONTISPIRTILLÄ 
Vuontispirtin hiihtomatkalle la 29.2.- la 7.3.2020 on muutama vapaa paikka.  
Voit ilmoittautua sähköpostilla: info(at)matkapekka.fi.Tiedustelut myös  
puhelimesta 0400 260 985. 
Aikaisempia retkikuvia on nähtävänä https://bit.ly/2sq2Pis

Laivon Erälatu, aiempi nimi Joosepin Erälatu, on Laivon saaressa kiertelevä noin 
7 kilometriä pitkä, hiihtämällä ylläpidetty latu-ura. Alku on saaren eteläpäässä 
Kinnulanlahdessa, johon pääsee Niuvan uimarannan  P-paikalta hiihtämällä Lai-
von jäätietä tai oikolatua. Reitti kulkee vaihtelevassa, paikoin vaikeassa maas-
tossa. Korkeuserot ovat suuret. Kiertosuunta on vastapäivään. Opasteviittoja 
koko matkalla on vain kaksi ja sinistä tai oranssia merkkausnauhaa vain muu-
tamissa paikoissa. Varsinkin tuiskun jälkeen reittiä on vaikea löytää, ensiker-
talaisen melkein mahdotonta. Joskus pärjää latusuksilla, mutta suosituksena 
on metsäsukset ja isosompaiset sauvat. Vuoden 2015 avaushiihdolta mukana 
olleen kommentti:  ”Kiitos ainutkertaisesta luontoretkestä. Aivan samanlainen 
tunnelma kuin lapsena suksien kanssa rymytessä”. Kuvia Eräladulta on nettisi-
vulla https://bit.ly/2ALDAvE

LAIVON ERÄLATU

LAPPIIN VIIKOLLA 14 la 28.3. - la 4.4.2020
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Puijon Latu   
HALLITUS 2020 

 
Vesa Karhunen 

 puheenjohtaja, Pilpan isäntä 
040 027 5562 

  vek.karhunen(at)gmail.com

Vesa Jussila 
varapuheenjohtaja 

050 555 3373 
vejussila(at)gmail.com

Kirsi Tuppurainen 
sihteeri 

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

Markku Hynninen  
040 027 5278 

markku(at)hynninen.fi 

Irma Ikonen 
tiedottaja 

0400 573 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

 
Outi Nikunen 

koulutusvastaava 
0400 741 875 

outi.nikunen(at)hotmail.fi

Jari Ojala 
040 715 9216 

jari.ojala2017(at)gmail.com

Pirjo Paldanius 
varajäsen 

040 524 1150 
pirjo.paldanius(at)gmail.com

Viljo Rautiainen 
varajäsen 

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

Liisa Ruuskanen  
050 4355 798 

   lruuskanen(at)hotmail.com

Niina Toivanen 
044 022 8988 

niina24(at)hotmail.fi

 
TOIMIKUNNAT 2020

Kävely- ja pyöräilytoimikunta 
Koollekutsuja: Anuliina Savolainen 

Muut jäsenet:  
Jarkko Juvonen, Riitta Karhunen  

Sanna Mattila,  
Paula Määttänen, Jorma Rissanen 

 
Retkeily- ja hiihtotoimikunta 

Koollekutsuja: Vesa Jussila  
Muut jäsenet:  

 Lauri Lehtinen, Sirpa Manninen,  
Jari Ojala, Juha-Pekka Pohjalainen, 

Tuukka Ronkainen, 
Veikko Saikkonen, Kirsi Tuppurainen 

Majatoimikunta 
Koollekutsuja: Vesa Karhunen 

Muut jäsenet:  
 Helena Kajanus, Riitta Karhunen  

(Pilpan emäntä), Reijo Kolari, 
Kalevi Markkanen, Pekka Mönkkönen,  

Viljo Rautiainen, Hannu Räsänen, 
Mauri 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, Outi Nikunen,  

Anuliina Savolainen,  
Janne Savolainen (webmaster)



Seuraava Puijon Latulainen ilmestyy viikolla 17/2020 
  Toimita materiaalit ke 1.4.2020 mennessä  Irma Ikoselle:  

   puh. 0400 573 472, irmaikonen(at)hotmail.com 
Jos haluat jatkossa lehden vain sähköisenä, ilmoita toiveesi ja  

sähköpostiosoitteesi Kirsi Tuppuraiselle: ks.tuppurainen(at)gmail.com 

VUOKRATTAVAT  
RETKITAVARAT

Yhteyshenkilö Puh. Vrk 
(€)

Viikko 
(€)

Vaellusteltta, 3 hlöä Veikko Saikkonen 050 548 4613 3 15
Vaellusteltat, 2 hlöä Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Rinkka ja lapsirinkka 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://bit.

ly/2DaX6mM
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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Liity klubiin 
ULKONA.PERILLÄ.

365 päivää vuodessa
365 Klubi on aktiivinen yhteisö kaikille suomalaisille ulkoilijoille.  

Se tarjoaa jokaiselle jotakin, olit sitten lähimetsän ‘tutkimusmatkailija’ tai  
kokeneempi seikkailija. Jäsenenä pääset mukaan mielenkiintoisiin tapahtumiin  

kuten klubi-iltoihin ja saat ulkoilmaihmisten elämäntapalehden kotiisi postitettuna  
kolme kertaa vuodessa – veloituksetta. Käy tutustumassa, teemme yhdessä  

myös hyvää tässä erilaisessa yhteisössä! 
Liity mukaan! 365klubi.fi

Suomen Latulaisille 
jäsenalennus -10% 
normaalihintaisista 

tuotteista.


