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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 
osoitteessa asuvia. Rinnakkaisjäsen 
on jo henkilöjäsenenä muussa latu-
yhdistyksessä. 
 
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 

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

Etukansi: Ensio Holopainen geokätköllä                
Kuva: Riitta Rissanen
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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, 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 

       

Puijon Latulainen 
2/2020

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 

Painos 1200 kpl

Jäsentietojen  muutokset 
www.suomenlatu.fi/palvelukortti, 
jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi tai  

puh. 044 722 6301

Seuraava tiedote:  
Ilmestymisviikko 52/2020 

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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Puheenjohtajalta  

Jorma Ikonen

Puijon Latulainen 2/2020

Kohti parempaa normaalia
Haasteellinen koronakevät tyhjensi tapahtumakalenterimme kertaheitolla. Pitämättä 
jäi talvi- ja kevätretkiä, melontakursseja, kokouksia, talkoita ja saunomisia. Näistä huo-
limatta Pilppa veti liikkujia myös ”uuden normaalin” aikana. Poikkeusoloissakin alue 
koettiin turvalliseksi oleiluun ja virkistäytymiseen. Mikäpä ettei, kun on ulkopöytiä, 
laavut ja laiturit sekä ympärillä sopivasti väljyyttä. Kesää vasten myös rakennelmia hie-
man paranneltiin. Muun muassa sauna sai uudet lauteet ja saunalaituri uudet päällys-
laudat. Lisäksi kirves on heilunut siihen malliin, ettei puupula heti koettele.

Ollaan valppaina ja seurataan tiedotteita, mutta näillä näkymin virus on laantumassa 
ja tapahtumien vetäjät terhakkaina. Valitse Sinulle sopivat ja lähde mukaan. Kesää on 
vielä jäljellä ja syyskausi vasta tuloillaan. Nautitaan niistä ja iloitaan siitä, että meitä 
puijonlatulaisia on jo yli 2400.

Antoisia luontohetkiä. 
                   Isäntärenki Vesa

Irm
a 

Ik
on

en
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Mitä tapahtui Pilpan suurille puille?

Moni on pysähtynyt ihmettelemään, mitä on tapahtunut Pilpan pihan suurille lehti-
puille.

Puijon Latu on kaupungin vuokralaisena Pilpanrannan entisellä tilalla. Kaupungin 
metsäinsinööri Heikki Soininen tarkasti vuoden alussa pihan vaahterat ja lehmuksen. 
Lehmuksesta hän kairasi näytteen ja sen perusteella lehmuksen runko oli vaarallisen 
huonossa kunnossa, ydinpuun osalta sisältä laho. Lisäksi puusta oli katkennut suureh-
koja oksia. Vaahteroissa kasvoi kääpiä ja niissä oli halkeamia. Kasvimaan kupeessa Kih-
hauksen varaston takana olevan vaahteran oksat olivat saareen menevän sähkölinjan 
päällä.

Heikki Soininen päätti puiden poistamisesta turvallisuussyistä. Hän perusteli, että näin 
suositulla paikalla, mikä Pilpan alue on, ei voi olla isoja lahovaurioisia puita.

Kaadettujen puiden tilalle istutetaan uudet puut. Tilalle valittiin kaksi omenapuuta ja 
yksi kuusi.

Kihhauksen ja Lehmus-laavun välissä kasvaa iso kuusi. Sen juuret ovat alkaneet pal-
jastua viettävässä rinteessä. Siitä on tullut turvallisuusriski. Kuusi poistetaan mahdol-
lisimman pian. 
                Teksti ja kuva: Irma Ikonen

Pilpan mehiläiset muuttivat
Puijonlaakson Mehiläistarhan asukkaat ovat saaneet uuden kodin Kolmisopen siirtola-
puutarhan mailta. Kaupungin viranomaisen mielestä Pilpassa mehiläispesät olivat liian 
lähellä ihmisten kulkuteitä. 
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PUIJON LATU RY:N  

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 2.9.2020 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

LAAVUT

Pilpan laavut ovat Puijon Ladun omia, mutta vieraatkin voivat käyttää niitä.  
Jomman kumman laavun voi varata etukäteen pelkästään omaan käyttöön 
(puh. 040 537 8038). Varausmaksu on 15 €. 
Vieraiden tulee poistua Pilpan laavuilta viimeistään klo 22 ja uudet vieraat voi-
vat tulla aikaisintaan klo 7. Pilpassa noudatetaan roskatonta retkeilyä. Kierrätet-
tävän ja sekajätteen vie kävijä pois. 

      VUOKRAUS 

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:  
http://www.puijonlatu.fi/pilpan-kalenteri 
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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VUOKRATTAVAT  
RETKITAVARAT

Yhteyshenkilö Puh. Vrk 
(€)

Viikko 
(€)

Vaellusteltta, 3 hlöä Veikko Saikkonen 050 548 4613 3 15
Vaellusteltat, 2 hlöä, 2 kpl Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Rinkka Veikko Saikkonen 050 548 4613 2 10
Ahkiot, 7 kpl Risto Häyrinen 040 067 8833 4 20
Retki-/Eräsukset, 2 paria Risto Häyrinen 040 067 8833 2 10
Trangia Risto Häyrinen 040 067 8833 1 5
Lumikenkiä Vesa Karhunen 040 027 5562 1,50 7
Kasviskuivuri Vesa Karhunen 040 027 5562 1 5
Kuomuperäkärry Vesa Karhunen 040 027 5562 10 40
Kävelysauvat Vesa Karhunen 040 027 5562 1 4
Potkukelkat, 3 kpl Vesa Karhunen 040 027 5562 5 e/kerta
Stiga Vesa Karhunen 040 027 5562 5 e/kerta
Kanootit Janne Martikai-

nen
0400 276 379 www-sivut

Retkiluistimien  
teroitusteline

Vesa Karhunen 040 0275562

Vuokrat maksetaan Puijon Latu ry:n tilille IBAN FI31 4108 0010 3558 35, BIC 
ITELFIHH. Viestikenttään: vuokraaja, väline ja aika. Vuokraan lisätään toimitus-
maksu 5 €, mikäli nouto ja palautus eivät tapahdu Pilpan aukioloaikoina.

 JÄSENSAUNAT 
 

Keskiviikkoisin ja lauantaisin 22.8. - 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

Tutustu Pilppaan
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Olet Puijon Ladun aktiivinen jäsen. Milloin 
liityit? Kerrotko, mitkä toiminnot sinua 
yhdistyksessä kiinnostavat. 

Liityin Puijon Latuun vuosituhannen 
vaihteessa.  Otin    yhteyttä Martti Ris-
saseen, koska halusin koota melonta-
porukan Suomi Meloo -tapahtumaan. 

Pilpassa tapaan usein tutun miehen, jon-
ka tiedän toimivan aktiivisesti niin melo-
jien kuin valokuvauskerhon piirissä. Nyt 
hän näyttää puuhailevan milloin mitäkin. 
Siispä selvittämään, mistä on kysymys.

Timo Sylvänne - Puijon Ladun 
ensimmäinen asiamies  

Milloin olit yhdistyksemme asiamiehenä?

Toukokuu 2007 – toukokuu 2008. Melon-
tahommissa Merja Örmälä tiesi neuvoa 
mahdollisuudesta Puijon Ladun töihin 
valtion kustannuksella. Työttömyyskont-
torin virkailijan vastustuksesta huolimatta 
sain lopulta luvan kokeilla. Puheenjohta-
ja Riitta Rissanen ja talousjohtaja Martti 
Rissanen hoitivat seuraavana päivänä by-
rokratian vaatimat dokumentit kuntoon. 
Pilpan isäntä Ensio Holopainen edusti 
työnantajaa.

Minkälaisia töitä pestiin kuului silloin?

Veppisivuihin ja Pilpan vuokrauk-
seen liittyvät askareet veivät eniten 
työaikaa. Osallistuin kaikkiin yhdistyksen 
tilaisuuksiin ja kuvasin ja kirjoitin veppi-
sivuille. Keräilin Pilpan historiaa ja sel-
vittelin Pilppa sanan etymologiaa. Kou-
riintuntuvin työ oli vanhan ulkohuussin 
kansien uusiminen.

Mitä vuodesta jäi päällimmäiseksi mie-
leen?

Ensio luovutti asiamiehen työtä varten 
ruskean nahkasalkun. Siellä oli vuokraus-

materiaalia. Lisäksi jäi pysyvä arvostus 
Puijon Ladun luottamushenkilöitä ja tal-
koolaisia kohtaan.

Terveisesi yhdistyksemme jäsenille.

Puijon Latua on johdettu ja kehitetty 
taitavasti ja menestyksellisesti jäsenten 
hyvinvointia ajatellen.  Olen edelleen 
ohjannut keskiviikkomelontoja ja viime 
vuodet ovat tuoneet mukanaan vesille 
nuoria naisia ja heidän völjyssään nuoria 
miehiä. Upeaa, että nuoriso viihtyy luon-
nossa ja ymmärtää turmelemattoman ja 
monimuotoisen luonnon merkityksen ih-
misille. 

Timo S ja Timo T - Pilpan Asiamiehet

Timo Tuppurainen - Puijon  
Ladun toinen asiamies
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Sillä tiellä ollaan vieläkin. Olen toiminut 
eniten melontapuolen touhussa. Laskin, 
että olen suunnitellut ja ohjannut noin 
100 erilaista melontaretkeä. Päiväretkis-
tä aina viikon mittaisiin retkiin eri puo-
lella Suomea. Erityisesti Vuoksen vesistö 
on tullut tutuksi. Melontaoppaan tut-
kinnon suoritin vuonna 2013. Talkoissa 
olen viihtynyt ja dokumentoinut erilaisia 
tapahtumia valokuvaamalla.

Olet taitava valokuvaaja. Kerrotko siitä 
harrastuksestasi.

Kamera on kulkenut aina mukana me- 
lontaretkillä. Vasta siirtyminen digiaikaan 
antoi kuvaamiseen potkua. Samalla kun 
innostus kuvaamiseen on kasvanut, 
on ymmärryskin lisääntynyt. Tutuiksi 
ovat tulleet ISOarvot, syvyysterävyys, 
sommittelu, POKEpallot jne. Kameran 
tekniikan ymmärtäminen antaa huimia 
vaihtoehtoja vaikuttaa kuvan laatuun ja 
sen kerrontaan. Nykyään kuvaan paljon 
myös kännykällä parantuneen kuvalaa-
dun vuoksi. Paras kamera taitaa olla se, 
joka kulkee aina mukana ja on valmis 
toimintaan tilanteen sattuessa. Someen 
postaamani kuvat ovat poikeuksetta 
jollakin tapaa käsiteltyjä edes kevyesti. 
Säädän kuvan värisävyjä, kontrastia ja 
rajaan kuvaa. Senhän voi tehdä suoraaan 
kännykässäkin.

Sinua näkee nykyisin Pilpassa lähes joka 
päivä. Kerrotko, miksi.

 Aloitin TE-toimiston tukeman palkkatu- 
kityön vuoden alusta Puijon Ladun pal-
veluksessa. TE-toimisto maksaa palkkani 
kaikkine sivukuluineen eli työsuhteeni ei 
rasita lainkaan yhdistyksen kassaa. Työ-
aikani on 4-5 tuntia päivässä arkisin. Työt 
kestävät vuoden 2020 loppuun. Työaika 
on hyvin joustava ja voin tulla puuhaa-

maan Pilppaan myös viikonloppuisin. 
Lähimpänä esimiehenä toimii yhdistyk-
sen puheenjohtaja ja  Pilpan isäntä  Vesa 
Karhunen. Vesan kanssa katsotaan, mitä 
milloinkin puuhastellaan. Olen nimennyt 
itseni Pilpan Rengiksi.

Mitä työhösi kuuluu?

Työsopimuksen mukaan kaikenlaiset 
huolto- ja kunnossapitotyöt eli mo-
nipuolisesti kaikkea Pilpan alueen hom-
mia. Normaalisti päivä alkaa laavujen ja 
ulkohuussin huollolla. Talven ja kevään 
aikana olen rakennellut uuden laiturin 
kävelysillan ja uusinut saunalaiturin kan-
nen penkkeineen. Varastot ovat saaneet 
uusia hyllyjä ja työpöydän. Pihalla pi-
noissa ja heittohäkissä olleet halot olen 
kärrännyt liiterien suojiin. Takapihalle 
rakennettiin pari uutta heittohäkkiä ha-
loille. Kesällä nurmikon leikkuu ja ha-
lonhakkuu kuuluvat ohjelmaan. Pienellä 
talkooporukalla saatiinkin tehtyä iso 
halkourakka. Tästä nimi “Halkoholistit”.  
 
Vaikka melontaretkien vetäminen ei vi-
rallisesti kuulukaan työnkuvaan, ohjasin 
viikon retken Saimaalle.  

Mitä terveisiä haluat lähettää jäsenil-
lemme?

Pilpan alue metsineen, järvineen, pel-
toineen ja rakennuksineen on koko per-
heen ulkoilupaikka. Sinne on helppo 
tulla maitse ja vesitse, tietä pitkin tai 
polkuja tallaten. Pilppa liikuttaa ja pal-
kitsee liikkujan. Kun tulet pihapiiriin 
ja huomaat työntouhussa Rengin, tule  
vaihtamaan kuulumisia. Pilpassa tava-
taan!

Timoja haastatteli Irma Ikonen
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Äitienpäivänä Ensio Holopainen kertoi 
pysähdyttävän uutisen - ylittämätön 
ystävämme ja verraton vaellustoverimme 
Riitta Rissanen oli menehtynyt äkilliseen 
sairauskohtaukseen lähiomaistensa 
kanssa viettämän äitienpäiväkahvittelun 
jälkeen Puijon maastossa. Viesti veti mie-
leni apeaksi ja olo oli sanaton pitkän ai-
kaa.
Riitta syntyi Kivijärvellä - Savon ja Poh-
janmaan välimaastossa vuonna 1947 ja 
elokuussa hänen ikämittariinsa olisi tullut 
täyteen 73 vuotta. Kuopiolainen hän on 
ollut ainakin 1970-luvulta lähtien.
Riitta teki pitkän työuran Kuopon sosiaali-
toimistossa erilaisissa tehtävissä 1970-lu-
vulta lähtien. Jäi ensin osa-aikaeläkkeelle 
60 vuotiaana ja täyspäiväiseksi eläkeläi-
seksi heti, kun se oli mahdollista. Täysipäi-
väisenä eläkeläisenä hän voi omistautua 
paremmin hänen sydämensä vieneille 
vaelluksille ja geokätköilylle. Riitta rakasti 
koiria ja tunne taisi olla molemmin puo-
lista. Hänen kalenterinsa täyttyikin mer-
kinnöistä lastensa koirien hoitoajoista, 
minkä vuoksi hän sukkuloi Karttulan Ilo-
puron ja Riistaveden välillä. Matkaahan 

molempiin on ihan nokko, mutta varsin 
usein hän taittoi matkan polkupyörällä - 
viimeisinä vuosina sähköavusteisella.
Puijon Ladun puheenjohtajana hän oli vv 
2006-2009 hoitaen sitä ennen sihteerin 
tehtäviä vuosina 1999-2005 ja 2010 ollen 
useita vuosia myös hallituksen jäsen vuo-
desta 2001 lähtien. Latulaisena hän oli 
ahkera talkoolainen, ’erikoisalana’ Pilpan 
kevät- ja syystalkoissa saunan pesu.

1980-luvun alkupuolella häntä oli pyydet-
ty Herättäjä-Yhdistyksen Alavan paikal-
lisosaston sihteeriksi jatkaen myöhem-
min Puijon paikallisosaston sihteerinä 
vuoteen 2020 saakka ollen. Tällöin hän 
omaksui körttiläisen vakaumuksen. Vaik-
ka vakaumuksemme eroavat kuin yö ja 
päivä, olin otettu Riitan herättäjäjuhlilta 
lähettämästään kortista.

Tutustuin Riittaan reilu kaksi vuosikym-
mentä sitten hänen ilmoittautuessaan 
mukaan opastamalleni vaellukselle Lem-
menjoelle. Hyvin tulimme toimeen jo en-
simmäisellä reissullamme, jolta on jäänyt 
mieleen Riitan rikkoutunut lähes upouusi 
kumisaapas, jonka Ensio paikkasi ilmas-
tointiteipillä. Sen jälkeen olemme vael-
taneet Lapissa useimmiten muutaman 
hengen ryhmässä, mutta kerran olemme 
jutanneet kairassa kahdestaankin. Kos-
kaan ei välillämme ole ollut hankauksia, 
kiitos Riitan joustavan ja ymmärtävän 
luonteen. Viimeisen kerran patikoimme 
kairassa elokuussa 2019 kulttuurivaelluk-
sella Tuntsan erämaassa.

Riitta oli taitava sanan käyttäjä niin pu-
heissaan kuin kirjoituksissaan. Puijon 
Latulaisessa julkaistun vajaan parikym-

Riitta tulossa äitienpäivätapaamiseen  
toukokuussa 2020.          Kuva: Teemu Rissanen

Riitan muistoksi
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menen kertomuksen lisäksi hänen ’kynäs-
tään’ on lähtenyt lukuisa joukko muitakin 
kuvauksia enimmäkseen Lapin vaelluksis-
ta ja niitä on ollut ratkiriemukasta lukea. 
Hänen puhetaidostaan mieleeni on jää-
nyt lähtemättömästi eräässä Puijon La-
dun kahvitilaisuudessa esittämänsä Oiva 
Arvolan saagat, jotka saivat aivan uuden 
ulottuvuuden hänen esittämänään. Hä-
nen sanojensa valinta ja äänenpainot oli-
vat niin hienosti tehty, että kriittisetkään 
näkemykset eivät aiheuttaneet pahaa 
mieltä.

Arvolan saagoista hän lienee saanut myös 
idean geokätköilyn nimimerkilleen ’Pör-
rö’ pitäen itseään hieman pörrönä – mitä 
se sitten tarkoittaneekaan! Sodankylän 
murrekirjassa Matti Anneberg antaa sa-
nalle ’pörrö’ mm. määritelmän ’hassu’. 
Kenties Riitta piti itseään hieman hassuna 
- ja sitäkin hän mielestäni oli positiivises-
sa mielessä.

Lastensa Teemun, Tiinan ja Matleenan ja 
heidän perheidensä lisäksi Riitan iloisesti 
hymyilevää olemusta kaipaa lukuisa seu-
rakuntalaisten, entisten työtovereiden ja 
latulaisystävien piiri, joukossa allekirjoit-
taneen lisäksi muut uskolliset vaellusto-
verit Ensio, Hannu ja Tuula.

Riitan ikuinen ystävä Pekka Tikkanen

Riitan muistokätkön on tehnyt Hannu 
Räsänen.

Valokuvauskerholaiset  
viettivät korona-aikaa  

luonnossa 1

Kissankellot 
Leena Raveikko

Kurjenjalka 
Marja Kuskelin

Liekovarpio 
Anita Koponen
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L  A
 S T  E  N   S  I  V 

kesältä se, kun lähisaaren nuotiolla ru-
pateltiin ennestään tuntemattoman La-
tulaisen kanssa ja hän oli heti ottamassa 
mukaan melonta- sekä geokätköilyporu-
koihin. 

Some-julkaisuistasi päätellen sinulla on 
mielenkiintoisia harrastuksia. Kertoisitko 
niistä.

Geokätköily! Sieltä piiloistaan ne purkit 
huutelee etsijälleen, että aina on aikaa 
vielä yhdelle purkille. Lisäksi liikun paljon 
koirien kanssa sekä pyöräillen. Uusi laji 
on melonta. Tuli innostuttua ja hankittua 
kanootti, ensi kesänä luvassa seikkailuja 
Kallaveden laineilla ja saarissa!

Suomen Latu valitsi sinut ja Outi Nikusen 
upouuteen tehtävään: ulkoilulähettilääk-
si. Hakijoita oli yli 200 ja vain 26 valittiin. 
Kerro, mikä sai Suomen Ladun valitsijat 
nostamaan sinut valittujen joukkoon.

Ilmeisesti juurikin geokätköily-aiheiset ju-
tut erottui edukseen. Jotain hyötyä vähä-
lumisesta talvesta, kun pääsee kivien alle 
kurkkimaan. 

Mitä ulkoilulähettiläs tekee?

Jakaa ulkoilun ilosanomaa sekä inspiroi 
ja kannustaa kaikkia löytämään oman ta-
pansa ulkoilla. 

Lopuksi: millaisia terveisiä haluat lähet-
tää yhdistyksemme jäsenille? 

Pietään hyvä pöhinä piällä! 

Josefiinaa haastatteli Irma Ikonen

Josefiina Pitkänen – nuori jäsen ja  
Suomen Ladun Ulkoilulähettiläs

Kuinka kauan olet ollut Puijon Ladun jä-
sen?

Vuodesta 2018. 

Mikä sai sinut liittymään yhdistykseen?

Liityin, koska halusin melomaan ja muu-
tenkin mukaan luontoaiheiseen toimin-
taan. Puijon Ladulla on yllättävän paljon 
kaikenlaista toimintaa kaikenikäisille ym-
päri vuoden! Useamman kerran on tullut 
käytyä esim. Nuku yö ulkona -tapahtu-
massa Pilpalla ja aina siellä on mukava 
pöhinä! 

Millainen toiminta on sinulle yhdistykses-
sä tärkeää?

Jokainen saa toteuttaa ja tuoda esille 
omia taitoja ja kiinnostuksen kohteita. 
Tärkeää on se, että kaikki otetaan mukaan 
avoimin mielin: mukava juttu menneeltä 
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Tunturilatu ry - tunturisusi

Seuraavan retkikertomuksen tekijä on 
94-vuotias Puijon Ladun jäsen Väinö Ris-
sanen, tunturisusi numero 1295. Mikä 
tunturisusi, siitä seuraavassa.

Tunturilatu ry on vuonna 1946 perustet-
tu Suomen Ladun jäsenjärjestö. Sen eri-
koisalana on tunturiretkeily ja vaellukset 
Lapissa. Jäseniä on yli 2700, tunturiker-
hoja 14. 

Tunturilatulaisilla on oma harrastus-
merkkijärjestelmänsä - susijärjestelmä, 
jolla on tärkeä tehtävä jäsenistön ret-
kitietojen ja -taitojen kehittämisessä ja 
yhteishengen luomisessa. Susikokelaalla 
tulee olla niin kesä- kuin talvivaelluksia ja 
hänen tulee osoittaa  halllitsevansa eri-
laisia retkeilyyn ja Lappiin liittyviä tietoja 
ja taitoja. 

Tunturiladun jokavuotinen suurtapahtu-
ma syksyisin on susiaiset, jossa Lapin noi-
ta vihkii uudet jäsenet juhlallisin menoin. 

Puijon Ladun kirjahyllystä löytyi Tuntu-
riladun 50-vuotisen taipaleen julkaisu 
vuodelta  1999. Tunturisusiksi vihittyjen 
luettelossa on joitakin kuopiolaisia. Min-
kä verran Puijon Ladun jäsenistä kuuluu 
nykyisin Tunturilatuun, en tiedä. 

Lähialueemme tunturikerho on Tsietsa. 
Saamenkielinen nimi tarkoittaa lukua 
7. Voit tutustua niin Tunturiladun kuin 
Tsietsan toimintaan alla olevista linkeistä. 

https://tunturilatu.fi/

https://tunturilatu.fi/kerhot/tsietsa/

Väinö Rissanen tunturissa nuorena vael-
tajana.

Taustoitti Irma Ikonen
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Historian havinaa - Hiihtovaellus 1978
Maatessani jalka kipsissä -76 syksyllä – 
kiitos lentopallopelissä katkenneen akil-
lesjänteen – sain luettavakseni Kemppi-
sen Naskama-kirjan. Kaivoin tietenkin 
kartat esille voidakseni olla mukana ja 
karttoja tutkiessani alkoi maisemat kieh-
toa mieltä. Kyytineuvon sijoituksen takia 
pitäisi kuitenkin palata lähtöpisteeseen 
takaisin ja pikkuhiljaa alkoi sitten lenkki 
hahmottua.

Jos tuon Susikyrön ottaisi lähtökohdaksi, 
siitä itään Kemppisen jälkiä Korsatuval-
le, edelleen pohjoiseen Kalmankaltioon 
ja Stallojärven kautta Näkkälään. Sieltä 
etelään yli Ounastuntureiden ja takaisin 
Vuontisjärven rannalle Susikyröön. Ajatus 
jäi itämään.

Alkutalvesta -78 kyseli eräs työkaveri-
ni Risto, jota lapinkärpänen oli päässyt 
vähän puraisemaan, ”minnekkä menet 
hiihtämään?”. Kerroin mielitekoni tuol-
laisesta 180 km lenkistä eikä kaveria enää 
tarvinnut houkutella. Aloimme kovalla 
touhulla rakentaa HD-muovista pulkkia 
ja kautta rantain kysellä kolmatta kaveria 
porukkaan. Työkavereista löytyi Paavo, 
saman henkinen kuin mekin, ja niin oli 
sakki koossa. Ajankohdaksi valittiin vap-
pua edellinen viikko ja niinpä 22.4.1978 
klo 7.00 kääntyi Siilinjärveltä viitostiel-
le täyteen lastattu Saab sisällään kolme 
veikkoa toivorikkain mielin.

Matka sujui ilman kommelluksia, vaikka 
Raattaman tiellä kelirikko alkoi olla pa-
himmillaan. Susikyrö olikin lomanviettäjiä 
täynnä ovensuuta myöten, joten varasim-
me yökortteerin saunasta. 

Varsinainen vaellus

Sunnuntai 23.4.

Aamu valkeni kirkkaana ja lämpömittari 
saunan kuistilla osoitti – 160 C. Aamuvel-
li ja -kahvi eivät vieneet liiemmin aikaa 
ja kohta kahdeksan jälkeen selvisimme 
pulkkien aisojen väliin. Välttämättömät 
valokuvat ja sitten taipaleelle. Niilajän-
gällä tavattiin ensimmäiset porot, mutta 
Raattaman tien ylikin päästiin kenenkään 
näkemättä. Ounasjoen rantatörmä olikin 
sitten hankalampi lasku, mutta neuvotel-
len siitä selvittiin. Iso-Salankijärven ete-
läpäässä tehtiin tulet ja pidettiin ruoka-
tauko. Ilma muuttui vähän pilvisemmäksi 
ja Pieni-Kuolajärven kämppä tavoitettiin 
heikon lumisateen alkaessa. Vähän en-
nen oli kämpälle saapunut pari porilaista 
miestä, jotka olivat lähteneet Nellimöstä 
aivan itärajan tuntumasta. Yllättäen löy-
tyi yhteisiä tuttujakin ja rattoisasti ma-
joituimme ”Hotelli” Kuolajärven suojiin.  
 
Maanantai 24.4.

Pienoinen lumisade ja -120 C takasivat 
suhteellisen hyvän hiihtokelin kun ta-
voittelimme porilaisten uraa itään päin. 
Iso-Kuolajärven rannasta otimme kuiten-
kin omaa suuntaa ja Eiran Luhtavaarojen 
pohjoispuolitse tulimme Sittelövuoman 
reunaan. Yli lohduttoman aukean ja suo-
raan Kapperapalon kämpälle. Kanakei-
ton ja kahvittelun jälkeen matka jatkui 
yli öljysoratien kohti Palontaustalampia. 
Narkivaaran koilliskulmalla olleen kuk-
kulan takana pikkutöppäreen laskussa 
tuli ensimmäiset haaverit. Riston pulkka 

Johdanto
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keikahti ympäri ja väistäessäni vierestä 
pulkkani meni sivuluisissa puuta päin. 
No aisahan siinä katkesi, tähän olimme 
kuitenkin varautuneet ja kauan ei nokka 
tuhissut kun matka jatkui. Topograafiseen 
karttaan 1:100000 on merkitty Vietka-
maan reunaan kämppä, jota Kemppinen-
kään ei löytänyt. Paavon haukansilmä sen 
kuitenkin havaitsi ja kävimme välipalaa 
nauttimassa tuossa kuorimattomista hir-
sistä kyhätyssä porokämpässä. Sijainti 
on karttaan merkitystä paikasta 1,2 km 
suuntaan 58.00. Vietkajärven itärannalla 
ei ollut mitään kämppää, josta Naskama-
kirjassaan Kemppinen mainitsee. No, se 
siitä. Viihtyisä ja lämmin Korsatupa löytyi 
vaivatta ylhäiseltä paikaltaan ja ennen 
nukkumaan menoa kokeiltiin erämaapu-
helimen toimintaa kontrollisoitolla kotiin. 
 
Tiistai 25.4.

Pilvipoutaa ja -70 C kun laskettelimme 
alas Korsajärvelle. Koska olimme ottaneet 
pilkkivehkeet mukaan ja kalastusluvat lu-
nastaneet jo Elorannasta Kuopiossa, alkoi 
vimmattu kairaaminen kolmekerroksi-
seen jäähän. Kalaa ei kuitenkaan löytynyt 
edes nykäisyn vertaa ja pianhan siihenkin 
kyllästyy, koska matkaakin pitäisi jatkaa. 
Osittain kirkastuva sää houkutteli Kor-
satunturin huipulle ja mukava mäkihän 
sieltä olikin alas laskea. Pulkat taas pe-
rään ja kapusimme Kultakurun kämpälle. 
Paikka oli tyhjillään, mutta asutun näköi-
nen. Jäimme seinustalle ruokailemaan 
ja siihen saapui isäntäkin, joka kertoi 
elelleensä erakkona siellä jo kahdeksan 
vuotta. Mitä hän siellä tekee ja millä elää 
jäi arvoitukseksi. Matkaa jatkoimme Kul-
tamaan kautta ohi Sileävaaran, kohti Kie-
ritunturia. Väli oli Riston sanoilla hiukan 

r:ää sorauttaen, typerää maastoa, aukea 
johon Paavo suunnanpitäjänä vetäisi 8 
km melkein viivasuoraa latua. Valtavan 
laaja Avisuorantunturi etuoikealla ei 
tuntunut loppuvan koskaan. Pelsijärven 
päästä otimme suuntaa ja Kalmakaltion 
kämppä löytyi jyrkänteen alta, minkä las-
keminen kysyikin taitoa ja malttia. 

Keskiviikko 26.4.

Mahan täytön ja naaman rasvauksen jäl-
keen keinottelimme yli Käkkälöjoen, otim-
me suunnan luoteeseen kohti Aiteenjoen 
takana karttaan merkittyä kammia. Hiu-
kan tuhruisesta säästä huolimatta ei näil-
le himosuunnistajille tuottanut vaikeuksia 
löytää tuotakaan rastia, mistä näkyvissä 
oli 10 cm peltitorvea ja vajaa metri pääty-
nurkkaa lumen päällä. Kaivauduimme si-
sälle ja siellä pojat tarjosivat lupaamansa 
yllätyksen. Pulkasta kaivettiin 1,5 litran 
lihakeittopurkki. Hyvältähän se maistui, 
mutta pidin silti esitelmän veden vetämi-
sestä tunturiin, vaikka itsepähän vetivät. 
Suunta jatkui edelleen ohi muhkean Suu-
kisvaaran ja Lappalaiset mellat ohitettiin 
pohjoispäästä, mistä löytyi hyvä kelkan 
jälki. Koska se näkyi suuntautuvan kohti 
seuraavaa tavoitettamme, Stallojärveä, 
alkoi matka joutumaan. Nuoret miehet 
veteli kuin kilpahiihtäjät konsanaan kun-
nes hikipisaroitani puhallellessa huoma-
sin auringon kääntyvän kummasti sivulle. 
Sain jarruja pojillekin ja karttaa katselles-
sa totesimme menneemme jo vikasuun-
taan. Jyrkkä käännös oikealle ja Paavo 
väitti jo näkevänsä mökin. Löytyihän se 
sieltä, uusi ja lämmin tupa. Polttopuita 
ei ollut, mutta kohta oli kun rivakat nuo-
ret miehet temmelsi koivikossa. Tämäkin 
järvi oli kalastuskohteemme, joten oman 
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ruokailun jälkeen ongelle. Lienevät kalat 
pitäneet ruokatuntinsa samaan aikaan 
kuin mekin, koska nykäystäkään ei tuntu-
nut. 

Torstai 27.4.

Vähän liiankin lämpimässä nukutun yön 
jälkeen oli edessä tutut toimet. Ruokaa 
sisään, roskat ulos, puita sisään ja taipa-
leelle. Vaihteeksi sateli taas uutta lunta 
tarpoessamme Pitkäjärven suuntaan. 
Rannalta löytyi pieni lapinpojan eräma-
ja, minkä suojissa nautimme välipalaa. 
Ylivaaran rinnettä kavutessa lensi ylit-
semme kolme joutsenta, joiden näkemi-
nen täällä täyden talven keskellä tuntui 
yllättävältä. Olimme nyt päiväetappimme 
lakipisteessä, avotunturissa. Lumisateen 
peittäessä näkyvyyttä tajusimme me-
nevämme alamäkeen kun suksen liuku 
rupesi pitenemään. Outo tunne kun ho-
risonttia ei näy, eikä mitään kiintopistettä 
ole katseelle. Mukavalta se vain tuntui, 
kun junnaaminen muuttui lasketteluksi, 
mitä riitti sitten suurin piirtein Näkkälän 
Välituvalle asti. Sain taas tuvan lämmittä-
jän viran poikien lähtiessä puun hakuun. 
Syönnin ja iltasaikan jälkeen kellistyimme 
laverille. Toivotin hyvää yötä kertomatta 
tupaan liittyviä tarinoita. 

Perjantai 28.4.

Ei niitä kummituksia näyttäytynyt minulle 
eikä pojillekaan. Kun kerroin tupaan liit-
tyvät kummitustarinat harmittelivat he, 
että olis ollut paljon jännempää kun olisin 
kertonut edellisiltana. 

Tahtimme oli parantunut ja viisi yli seit-
semän olimme jo ulkona suunta etelään. 
Keli oli hyvä, pulkka luisti kelkan jäljessä 

pientä hurinaa pitäen kuin moottorin 
työntämänä, ja 9.40 töksähdimme He-
tassa pikitien laitaan. Paikalla sattui ole-
maan kolme miestä, joista puheliain alkoi 
kovasti ihmetellä varusteitamme. Ker-
roimme missä olemme hiihdelleet ja kun 
mainitsin viimeisen yöpymispaikkamme, 
ihmetys suureni. Kysyi heti, että antoiko 
”kirkkoväki” meidän nukkua rauhassa ja 
tiesimmekö mökin tarinaa. Taitaa mies-
parka puistella päätään vieläkin kun ker-
roin tietäneeni. 

Emme jääneet turhia ihmettelemään, 
vaan matka jatkui ja hikinen nousu Pyhä-
keron kämpälle alkoi. Ruokailun jälkeen 
jatkoimme Pyhäkeron länsilaitaa purouo-
maa pitkin, ja koska reitti oli minulle tuttu 
ennestään, sain painua keulaan. Pelätes-
säni olevani jarruna painelin kai liikaa, 
koska takaa alkoi kuulua murinaa, että 
kun vetäjä vanhenee niin vauhti kovenee. 
Aurinko porotti nyt melkein pilvettömältä 
taivaalta ja nautimme täysin rinnoin mitä 
luonto voi tunturihiihtäjälle tarjota. Oli 
lunta, oli aurinkoa, oli keliä ja näkymät 
mitä parhaat. Porotokkakin kuvattiin ruo-
kapaikallaan. 

Alas täytyi kuitenkin laskea ja Rautuojan 
vanha tuttu viihtyisä kämppä löytyi tör-
mältään. Tähän saakka oli kämpät olleet 
tyhjillään, mutta nyt olimme tulleet tu-
ristiseudulle ja jaoimme laverin yhden 
helsinkiläisen hiihtäjän kanssa. Päivämat-
kojen pituudet olivat kartalta mitaten: 1. 
25 km, 2. 27 km, 3. 28 km, 4. 21 km, 5. 30 
km, 6. 33 km ja 7. 25 km, yhteensä 189 
km. 
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Lauantai 28.4.

kihosi pintaan huolimatta -120 C pakka-
sesta kun kipusimme Outakankieliselle. 
Ajattelimme kiertää Outakan etelälaitaa, 
jättää pulkat välillä, käydä huipulla ja las-
kea hieno mäki. 
Ahnehdimme kuitenkin rinnettä liikaa ja 
kun pulkka viistorinteessä pyrki koko ajan  
vierelle, ehdotin, että mennään sinne, 
minne pulkan keula osoittaa eli ylös. Hul-
lujahan ei tarvitse houkutella ja ennen 
kuin huomasinkaan kapusin poikien pe-
rässä haarakäyntiä kohti huippua. Kyllä 
siinä urheilumieltä tarvittiin, mutta niin 
vain kohta kierrettiin kivikasaa huipul-
la. Kierrettiinkö liian vähän vai väärään 
suuntaan, mutta Outakan haltia ei lep-
pynyt. Sen huomasimme kun läksimme 
tulemaan alas. Ensin pyörähti taas Riston 
pulkka ja kun koetin kurvata apuun, hauk-
kasi 240 cm pitkän Kuusistolaiseni kärki 
hankeen ja silloin minua vietiin. Aisakin 
siinä taas katkesi. Kun olin saanut kai-
vettua lumen taskuistani, rillit kuivattua 
ja aisan paikattua jatkui matka. Jätimme 
turhat kurvailut ja suoralasku toi komeas-
ti alas. Risto edellä, minä samaa latua ja 
Paavo yritti omaansa. Sitä hänen ei olisi 
pitänyt tehdä, sillä se johti puolivolttiin 
eteenpäin suorin vartaloin. Hurrasimme 
huikeasti Paavon saadessa suksensa kiin-
ni ennen 1,5 km suoraa laskua. 

Tutustuimme jälleen kerran vasta valmis-
tuneeseen Pahakurun kämppään – olipa 
upea – ja laskettelimme Hannukuruun. 
Ruoka taas maistui ja valitsimme reitin 
pitkin kerojen länsipuolta. Ei siellä kuu-
sikossakaan hiihto niin helppoa ollut ja 

ennen pitkää kiipesimme taas Vuontiske-
ron reunaa kohti Montellin majaa. Sieltä 
olikin ”ihana” lasku pitkin Röyninkurua 
Vuontisjärven rantaan, minkä törmässä 
säikähdin vielä kerran pulkkani puolesta, 
joka hyppäsi harteitteni yläpuolelle. 

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että lenkki oli 
hyvä. Autiotuvat suhteellisen hyväkun-
toiset ja sopivien välimatkojen päässä. 
Maasto oli alussa metsälappia, sitten hel-
pohkoa avomaastoa ja lopuksi tunturilap-
pia parhaimmillaan. Onneksi aurinko ei 
paistanut koko aikaa ja päivän lämpene-
miset eivät sotkeneet keliä, vaan violetilla 
voiteella pärjättiin joka päivä. Ruokaa oli 
sopivasti ja varusteista ainoastaan kala-
vehkeet turhaa. Kalareissu ja vaellus täy-
tyy tehdä erikseen. Pulkka oli liian herkkä 
sivuluisuun ja aisaputket turhan notkeat 
noinkin painavalle kuormalle. Topograafi-
nen kartta 1:100000 on riittävän tarkka ja 
antaa tuntuman maastoon huonommas-
sakin säässä.

Mieli keveni ja kunto koheni. Kiitos veikot 
reissusta.

Tunturisusi 1295 Väinö Rissanen

Keli oli mitä parhain ja nyt jo ennen klo 
7 läksimme viimeiselle päiväetapille. Hiki 

Täällä loimme haikeat katseet taakse-
päin tuntureille, jotka huomenna taas 
jättäisimme. Otimme lähikuvat pahoin 
palaneista naamoistamme ja läksimme 
varaamaan makuupaikkaa Susikyröstä 
mielessä saunaan pääsyn ihanuus. 

Yhteenveto
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Retkiluistelu  –  
miten löysin sinut vasta nyt?
Talvi 2019-2020. Lumeton ja liukas. Plus-
saa ja pakkasta. Hiihtäjän ja nastaken-
gättömän ulkoilijan kauhu, mutta retki-
luistelijan unelma. 

Itse olen lukeutunut juuri ensimmäisenä 
mainittuun ryhmään, eli hiihtäjiin, muu-
tettuani Kuopioon vuonna 2016. Ja tähän 
talveen saakka ei ole tälle hiihtäjälle tul-
lut mieleenkään vaihtaa perinteisiä hiih-
tomonoja ja Peltosia luistelumonoihin 
sekä näihin kiinnitettäviin retkiluistimiin. 
Lumiset talvet ja kilometritolkulla ajetut 
täydelliset metsä- ja jääladut ovat tähän 
saakka tarjonneet luontoriippuvaiselle ul-
koilijalle lääkkeensä myös talvella, vaan ei 
tänä vuonna. 

Korvaavan lääkkeen metsästys ajoi minut 
ilmoittautumaan Suomen Retkiluistelijoi-
den tulokaskurssille. Ennen kurssille osal-
listumistani epäröin lajin sopivuutta itsel-
le, sillä edeltävät luistelumuistot olivat 
lähes 20 vuoden takaa jäähallin kaukalon 
kaiteeseen tukeutuvasta kävelystä luisti-
met jalassa. Arkuus, ja jopa pelko, luon-
non jäillä liikkumiseen ei ainakaan vahvis-
tanut tunnetta lajin sopivuudesta itselle. 
Tiedustelin kurssille osallistumisesta, sen 
soveltuvuudesta ja sitovuudesta ennalta, 
ja lämmin vastaanotto sekä vahva suosi-
tus osallistumiseen rohkaisi klikkaamaan 
kurssin osallistumislinkkiä. Helmikuussa 
löysin itseni noin 20 muun tulokkaan jou-
kosta, mykistyneenä ihaillen harrastajien 
kuvia upeilta retkiltä ympäri Suomen, 
samalla oppien hurjasti uutta turvallises-
ta jäillä liikkumisesta. Kurssilla istuessani 
mietin, miten olenkin tässä vasta nyt.

Kurssista hullaantu- 
neena en enää epä - 
röinyt, vaan päätin,  
että retkiluistelu on  
minun laji.  Kurssilla  
ymmärsin, että kyseisen lajin lähtökohta  
on minulle turvallisuus, sillä kun koen  
olevani turvassa jäillä, voin nauttia siellä 
liikkumisen vapaudesta täysillä. Turvalli-
suutta minulle on asianmukainen koulu- 
tus, varustus, yhdessä liikkuminen ja 
asiantuntijan läsnäolo. 

Muutama viikko tulokaskurssin luennos-
ta eteenpäin pääsin laskemaan luistime-
ni luonnonjäälle jännityksestä täristen, 
mutta varmana ja luottaen. Luistelutek-
niikkaa olin toki muistutellut mieleeni ja 
harjoitellut sataman radalla jo jokusen 
kymmenen kilometrin verran. Pienessä 
porukassa liikuimme verkkaisesti jäätä 
tutkiskellen ja kaiken kauneutta ihaillen. 
Asiantuntijan ohjauksessa pääsin myös 
testaamaan hankkimaani varustusta. En-
simmäinen 2 tuntinen luonnon jäillä lii-
dellen, pelkkää hymyä ja ehkä jopa muu-
tama kyynel.  

En malta odottaa tulevia retkiä ja het-
kiä jääkukkapelloilla liihotellen, railojen 
raitoja ihaillen ja jään laulua ja pauketta 
kuunnellen. Vahvasti luulen, että olen 
juuri ojentanut pikkusormeni suurem-
man luokan riippuvuudelle ja hulluudelle.
Talvi 2019-2020. Lumeton ja liukas. Plus-
saa ja pakkasta. Kiitos kun tulit!

Kirjoittanut: Outi Nikunen, retkiluistelun 
uusi tulokas, Puijon Ladun ja tätä nykyä 
myös Suomen Retkiluistelijoiden uusi on-
nellinen jäsen
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Opastusta railojen käyttäytymisestä.

Varusteiden testausta asiantuntijan ohjauk-
sessa.

Matkalla kotiin, ennen kuin aurinko laskee ja 
kaappaa valon ja värit mukanaan. 

WhatsApp-ryhmiä  
Puijon Ladun jäsenille

Retkeilijät Puijon Latu WhatsApp-ryhmä 
on tarkoitettu pääasiassa jäsenten väli-
seen omatoimiretkien tiedottamiseen. 
Voit siis kertoa, jos haluat retkiseuraa, 
tarjoat kimppakyytiä tai haluat jakaa löy-
tämäsi retkeilykohteen ja -kokemuksen. 

Jotta keskusteluketjut pysyvät  lyhyenä, 
suosittelemme suoria vastauksia. Muka-
na olevien nimet tulee olla näkyvillä ja 
keskustelun tulee olla asiallista. Jokainen 
kirjoittaja vastaa itse jaetusta sisällöstä. 

Liittymiset Retkeily- ja hiihtotoimikunnan 
kautta: Jari 040 715 9216, VesQ 050 555 
3373, Kirsi 040 707 8367, Sirpa 044 785 
3256, Juha-Pekka 040 562 3212, Ensio 
0400 191 053, Veikko 050 548 4613, Lauri 
050 414 5011.

Melojat PuLa:ssa WhatsApp-ryhmä on 
tarkoitettu tiedotuskanavaksi Puijon La-
dun melontatoiminnasta kiinnostuneille. 
Ryhmän kautta voit myös hakea esim. 
seuraa omatoimiretkille tai keskustella 
melonnasta.

Ryhmä on perustettu 11.6.2020 ja alku-
vaiheessa ryhmään lisäävät jäseniä me-
lontatoimikunnan jäsenet:

Paavo Jaakkola 0400 892 443, Janne Mar-
tikainen 0400 276 379, Liisa Ruuskanen 
050 435 5798, Markku Hynninen 0400 
275 278, Jouni Palmu 050 316 1291, Oiva 
Huuskonen 040 560 9600 ja Niina Toiva-
nen 0440 228 988.
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TAPAHTUMAKALENTERI
ELOKUU 2020
PVM                                               TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
- ke 30.9. Kilometrikisa, pyöräily 

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

ti 25.8. -  
ti 29.9.

Sauvakävelyt jatkuvat 
tiistaisin, s. 25 ja s. 28 

Anuliina Savolainen, 040 7606 583 
anuliina.savolainen(at)gmail.com

ti 18.8. ja 
ti 25.8.

Metsämyttys- ja  
mörrikoulut klo 17.30-19

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

ti 25.8. Hyvinvointia luonnosta - 
kiertue s. 22

Vesa Jussila, 050 555 3373 
vejussila(at)gmail.com

la 22.8.,  
ke 26.8. ja 
la 29.8.

Jäsensaunat Pilpassa, s. 4 Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

pe 28.8. - 
su 30.8.

Melontaretki Päijänteen 
kansallispuistoon TÄYNNÄ!

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

la 29.8. - 
su 30.8.

Ulkoilupäivä ja Nuku yö 
ulkona Pilpassa, s. 26 ja 27

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

SYYSKUU 2020
ke 2.9. Kevätkokous Länsi-Puijon 

asukastuvalla klo 18, s. 6
Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 5.9. -  
la 26.9.

Jäsensaunat Pilpassa  
lauantaisin, s. 4

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

ti 1.9. ja  
ti 8.9.

Metsämyttys- ja  
mörrikoulut klo 17.30-19

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

pe 11.9. - 
su 20.9.

Pyöräily- ja retkitoimikun-
nan yhteisretki jäsenille 
Akumajalle, s. 29

Vesa Jussila, 050 555 3373 
vejussila(at)gmail.com 

to 24.9. Sauvakävelykiertue Puijon 
Hiihtostadionilla klo 18 - 20 
s. 28

Anuliina Savolainen, 040 7606 583 
Anuliina.Savolainen(at)gmail.com

la 26.9. -  
su 27.9.

Melontaretki Pieksämäen 
Naarajoelle, s. 28

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

Puijon Latulainen 2/2020
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LOKAKUU, MARRASKUU JA JOULUKUU 2020
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

la 3.10. - 
su 4.10.

Karpaloretki Tiilikkajärven 
kansallispuistoon, s. 23

Sirpa Manninen,  0440 344 015

la 3.10. - 
su 4.10.

Savo-Karjalan latualueen 
syyspäivät ja -kokous  
Tahkolla

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

pe 9.10. Melontakauden päätös- 
palaveri 

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

la 10.10. 
la 17.10.

Syystalkoot Pilpassa 
Varapäivä, s. 28

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

pe 23.10. - 
su 25.10.

Suomen Ladun syyspäivät 
ja -kokous Ikaalisissa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 14.11. - 
su 15.11.

Kaamosyöpyminen  
Outokummussa, s. 23

Vesa Jussila (VesQ), 050 555 373,  
vejussila@gmail.com 

ke 18.11. Syyskokous Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 5.12. Lyhtykävely puomilta Pilp-
paan perheille klo 18

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

la 5.12. - 
la 12.12.

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

su 6.12. Lipunnosto Pilpassa Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

to 31.12. Uudenvuoden vastaanotto   
Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

 
MUUTOKSET MAHDOLLISIA, SEURAA TAPAHTUMIA

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

Kuvassa näkymä Lentsuvaaralta Kilpisjärvellä. Irma Ikonen
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Miten sinä voit tänään? Koska viimeksi pysähdyit aistimaan ja ihmettelemään 
luontoa? Tule kanssamme virittäytymään metsämielelle. 

Jo 10 minuutin luonto-oleilu laskee sykettä, hengitystiheyttä, verenpainetta ja vä-
hentää stressihormoneita kaikkina vuodenaikoina. Lähde kanssamme kokemaan 
luonnon hyvää tekevät vaikutukset ja syventämään luontosuhdettasi. Hyvinvoin-
tia luonnosta -kiertuetapahtumat ovat avoimia kaikille ja niissä tuetaan matalan 
kynnyksen liikkumista luonnossa ohjattujen Suomen Latu Metsämieli -harjoitusten 
avulla. 

Tule yksin tai yhdessä ystävän kanssa kokemaan luonnon rauhoittava, rentouttava 
ja virkistävä vaikutus. Tule saamaan konkreettisia työvälineitä arkeesi ja oman 
hyvinvointisi tueksi lähiluonnon ja helppojen harjoitteiden kautta. 
Tule kuulemaan uusimmista luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista sekä tut-
kimustuloksista.

Tule mukaan tiistaina 25.8.2020 klo 18 alkaen.  
Paikka: Kokoontuminen Pilpantien puomilla. Näin saavut Pilppaan 
 
Tapahtuma on avoin kaikille ja maksuton. 
Tiedustelut: Vesa Jussila (VesQ), 050 555 3373, vejussila@gmail.com 
 
Nähdään tapahtumassa ja koetaan luonnon taika yhdessä!

Hyvinvointia luonnosta - kiertue - 
Metsämielellä ti 25.8.2020
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Reppu selkään ja retkelle...

                               
                         

                     Tervetuloa mukaan Puijon Ladun Retkeily- ja  
     hiihtotoimikunnan järjestämiin loppuvuoden 2020 tapahtumiin! 
 
la 29.8. Tarpin esittely ja pystytysnäytös klo 18:00 Pilpassa 
”Nuku yö ulkona ” -tapahtuman yhteydessä esittelemme Tarpin erilaisia pystytysta-
poja sekä kiinnitykseen tarvittavia ”kikkoja” ja solmuja.

pe 11.9. – su 20.9. Puijon Ladun jäsenten yhteisretki Suomen Ladun Akumajalle   
Karigasniemelle Paistunturin erämaa-alueen maisemiin. Katso ilmoitus s. 29.

la 3.10. – su 4.10. Karpaloretki Tiilikkajärven kansallispuistoon, Venäjänhiekalle 
Yhteislähtö klo 8.00 Pesäpallostadionin P-alue. Kimppakyydin hinta 5€/suunta.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Sirpa Manninen,  0440 344 015

la 14.11. – su 15.11. Kaamosyöpyminen Outokummussa 
Retkeilyä Mustan ja Valkeisen virkistysalueella. Yhteislähtö klo 8:00 Pesäpallostadio-
nin P-alue. Kimppakyydin hinta 5€/suunta. Sisämajoitusmahdollisuutta selvitetään.  
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Vesa Jussila (VesQ), 050 555 3373, vejussila@gmail.
com  
 
Tapahtumista tulee tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa: www.puijonlatu.fi,  
Facebook, Instagram.  
 
Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä (poikkeus Akumajan retki).                       

Irm
a 

Ik
on

en



24

Puijon Latulainen 2/2020

RETKEILIJÄN VINKKINURKKA
Tällä palstalla kerromme retkeilyyn liittyviä niksejä sekä vinkkejä, jotka helpottavat ja 
tekevät retkeilystä entistä kiinnostavampaa tai muutoin antavat jutun aihetta iltanuoti-
olle.  Ilmoita oma vinkkisi osoitteeseen vejussila@gmail.com tai irmaikonen@hotmail.
com   otsikolla ”Retkivinkki”.

”Grammanviilaajan” Sprii-keitin 
Monenmoisia ”virityksiä” on vuosien varrella retkillä näkynyt, mutta nyt on edullinen 
ja kevyt versio kehitelty entistä toimivammaksi (ei enää reikäpurkkeja, jotka toimivat 
vain laboratoriossa). Paino 17 g ja on tärkeää käyttää alumiinisia purkkeja. Muista käyt-
tää keitintä VAIN PALAMATTOMALLA ALUSTALLA JA ULKOTILOISSA. Tarvikkeet: Kissan-
ruokapurkki (esim.”Purina”), 33 cl limutölkki (sopivan kokoinen), lasikuitunauhaa (10 
cm leveä), maalarinteippiä.

1. Tyhjennä purkit ja tölkit, poista etiketit ja liimat. 
2. Purista purkin yläosan sisäreuna tasaiseksi (kasaan) esim. kärkipihdeillä. 
3. Poista limutölkin yläkansi purkinavaajalla ja viilaa siistiksi. Varmista purkkien sopi-
vuus toisiinsa (ei saa olla liian väljä). 
4. Katkaise tölkin yläosa n. 1 cm pidemmäksi kuin purkki (leikkauspinta tulee olla suo-
ra, mutta saa ”aaltoilla”. Tee pieni reikä 2-3 mm tölkin sivun yläosaan. 
5. Leikkaa lasikuitumatosta n. 35 cm pätkä ja taita se osin kolminkertaiseksi ja teippaa 
se tölkin ulkokylkeen maalarinteipillä (keskeltä). 
6. ”Kierretään” varovasti tölkki kissanruokapurkin sisään.

Ensimmäisen käytön (polton) jälkeen tölkit ”liimautuvat” yhteen, eikä niitä kannata 
repiä  erilleen. Testauksessa käytetty 20 ml Marinolia, jolla lämpesi 0,5 l vettä kiehu-
vaksi. Muista suhteuttaa kattilan paino tölkin kestävyyteen ja käytä tarvittaessa tuuli-
suojaa.

Tämän vinkin antaja on pitkän linjan retkeilijä sekä käden taitaja MarkkuK.

Retkeilytoimikunta/VesQ
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Suomen Latu

 
 
Pyöräily
Kilometrikisa jatkuu ke 30.9. asti. Osallistu kisaan Puijon ladun joukkueessa.  
Kirjaudu osoitteessa www.kilometrikisa.fi,  
Tiedustelut: Riitta Karhunen, 040 758 6844 rkarhunen(at)gmail.com

Pyöräily- ja retkitoimikunnan yhteisretki jäsenille kimppakyydein Karigasniemen 
Akumajalle Lappiin. Katso ilmoitus s. 29. 

Kävely
Ohjatut kaikille avoimet maksuttomat sauvakävelylenkit Puijolla /Siilinjärvellä 
joka tiistai 25.8.2020 - 29.9.2020 klo 18.00 - 20.00  

 25.8. AquaTerra    / Puijon Hiihtostadion 
   1.9. Puijon Latu / Puijon Hiihtostadion 
   8.9. KuoPys / Puijon Hiihtostadion 
 15.9. Siilin Latu /  LatuRasti, Huvikummuntie 45, Siilinjärvi  
                22.9. AquaTerra / Puijon Hiihtostadion 
 29.9. Puijon Latu / Puijon Hiihtostadion

Torstaina 24.9.2020 klo 18 - 20 Tahko Pihkala-seuran Sauvakävelykiertue Puijon 
Hiihtostadionilla, Suurmäentie 85, Kuopio.  Sisältää teoria- ja tekniikkaosuuden sekä  
lyhyen sauvakävelylenkin 3-5 km.  
Tiedustelut: Anuliina Savolainen, 040 760 6583, anuliina.savolainen@gmail.com

 
Pyöräily ja 

Kävely 
Kalenteri 

2020

Kuvat: Puijon Ladun arkisto

Syystalkoot 
Tervetuloa mukaan Pilpan perinteisiin syystalkoisiin lauantaina 

10.10.2020 klo 10 alkaen. Varapäivä 17.10.2020. 
Tiesustelut: 040 537 8038
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Pilpassa ulkoillaan la 29.8.2020 

klo 14 - 17
Tervetuloa ulkoilemaan koko perheen voimin Pilpan pihapiiriin! 
Mahdollisuus kokeilla frisbeegolfia, kuntoilla luontokuntosalissa, 

pelata tuttuja lautapelejä pihaversioina ja ampua jättiritsoilla.  
Kokeile Cube-pyöriä, myös lasten malleja. Päivi Junkila  

GreenRidesta esittelee. 
Pihakahvio palvelee. Saatavana kahvia, pullaa ja makkaraa.  

Käteismaksu. Laavut käytössä.  

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Tiedustelut: Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367,  
ks.tuppurainen@gmail.com

Jäsenten Kirppis klo 14 - 17. 

Onko nurkkiisi kertynyt ehjää tavaraa, joka kaipaa uutta omistajaa. 
Tuo ylimääräiset retkeily-, pyöräily- tai melontavarusteet myyntiin 
tai kierrätykseen. Joku voi tarvita juuri sellaisia. Myyjä huolehtii itse 
myynnistä ja myyntipaikasta. 
Majatoimikunta. Lisätietoja: VesQ, 050 555 3373
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 Pilpassa nukutaan yö ulkona  
la 29.8. - su 30.8.2020

Tule mukaan viettämään ikimuistoinen yö ulkona Puijon Ladun 
kanssa klo 18 alkaen. Luvassa paljon huikeaa ohjelmaa, arvontoja, 

retkivinkkejä ym.  Laavut käytössä.  
Illalla hämärähommia lapsenmielisille.  

Klo 18 tarppien pystytysopastus.  
Omat majoitteet ja ruuat. Jos tarvitset lainaksi telttaa, kysy Kirsiltä. 

Voit tilata illalla aamupuuron valmiiksi 5 €:n hintaan. 

Tapahtuma on avoin kaikille.

Tiedustelut:  
Kirsi Tuppurainen, 040 707 8367, ks.tuppurainen@gmail.com

#nukuyöulkona #suomenlatu #puijonlatu  
 www.puijonlatu.fi  Facebook  Instagram
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Sauvakävely, tuo ihana tapa liikkua yhdessä! Tule kanssamme liikkumaan ja pyy-
dä ystäväsi mukaan. Osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä ja sauvakävelylenkit ovat 
maksuttomia. Puijon Latu on aloittanut yhteistyö kolmen urheiluseuran kanssa 
tavoitteenaan nauttia ulkoilusta yhdessä Puijon ja Patakukkulan maastoissa. 
Katso ohjelma s. 25.  
Ohjatut yhteislenkit jatkuvat tiistaisin 29.9. asti. Sauvalenkin kesto on 1,5-2h. 
Katso aikataulut ja paikat s. 25. Tiedustelut: Anuliina Savolainen, 040 760 6583, 

Sauvakävelyn uudet tuulet

Tervetuloa tutustumaan uusiin ideoihin ja edelleen kehittyvään  
sauvakävelyyn Puijon hiihtostadionille torstaina 24.9.2020 klo 18 - 20.

Ohjaamassa mukana ovat: Tahko Pihkala-seura, Puijon Latu, Siilin Latu,  
KuoPys ja TT AquaTerra.  

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. 

              Melontaretki Naarajoelle 
 
La 26.9. - su 27.9.2020 Syksyinen melontaretki Pieksämäen Naarajoelle.  
Viikonlopun melontamatka yhteensä 30 - 40 km. Yöpyminen Niskanivun laavulla, 
omat eväät ja majoite mukaan. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset pe 18.9. mennessä sähköpostilla: 
luoranen@luukku.com tai 040 539 4767

anuliina.savolainen@gmail.com                           
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Puijon Ladun jäsenten yhteisretki  
Akumajalle  

pe 11.9. – su 20.9.2020
Tule viettämään mukavaa viikkoa pyöräillen ja patikoiden tunturissa tai vain oleile-
maan Lapin maisemiin. Tukikohtana on Suomen Ladun Akumaja Karigasniemellä, 
Paistunturin erämaa-alueen maisemissa..  
https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut/akumaja.html

Lähtö Kuopiosta perjantaina 11.9.2020 ja paluu Lapista sunnuntaina 20.9.2020. 
Majan varaus on la - la. Meno- ja paluumatkalla väliyöpyminen puolimatkassa. Sisä-
majoituspaikkoja noin 18 henkilölle. Majoitusmaksut jaetaan kaikkien majoittujien 
kesken (myös pihapiirissä telttailevien). Matkat kuljetaan usealla kimppakyydillä ja 
kustannukset jaetaan autossa olevien kesken. Omat varusteet sekä eväät mukaan. 

Retkeily- ja Pyöräilytoimikunta järjestävät tarpeen mukaan opastettuja eri pituisia 
retkiä lähialueelle (myös yön yli patikointiretkiä). Pyöräretkellä ajetaan mm. ”Suo-
men kaunein tie”-reitti. Viikko-ohjelma suunnitellaan mukaan lähtevien kesken. 
Voit osallistua myös vain matkoihin.

Mikäli paikkoja on jäljellä/varaamatta 31.8.2020, ne tulevat jakoon myös lähialueen 
yhdistyksille. 

Retkeily: lisätietoja ja ilmoittautuminen: VesQ, 050 555 3373, vejussila@gmail.com 
Pyöräily: lisätietoja ja ilmoittautuminen: Riitta Karhunen, 040 758 6844,  
rkarhunen@gmail.com 
Ilmoittautumiset 31.8.2020 mennessä.

 

Savo-Karjalan latualueen syyspäivät ja  
-kokous Tahkolla la 3.10. - su 4.10.2020

Latualueen latulaisten yhteinen kokous- ja koulutusviikonloppu järjestetään Kuo-
pion Tahkovuorella Break Sokos Hotel Tahkossa. Järjestävänä yhdistyksenä toimii 
Juankosken Kuntoilijat ry. 
Ilmoittautuminen 13.9.2020 mennessä. Katso ohjelma:  
https://www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri/latualueen-aluekokous-ja-syyspai-
vat-tahkolla.html 
Tiedustelut: 040 537 8038
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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 
0400 573 472 

tiedottaja 
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)gmai.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)
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Suomen Latu

Valokuvauskerholaiset  viettivät korona-aikaa luonnossa 2

Rahkasammalta Vanuvuorella 
Marja Kuskelin

Pihatähtimö 
Anita Koponen

Auringonlasku Kallavedellä 
Sakari Palmio

Tytönkorennot Ala-Koitajoen Kallio-
koskella  Jorma Ikonen

Puijon Ladun jäsen! 
Tervetuloa mukaan valokuvauskerhoon liittymällä WhatsApp-ryhmään:  

Jorma Ikonen, 040 512 3030.

                   

Kevätjänikset 
Leena Raveikko
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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.


