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Ravintola Käskynkän täyden palvelun Catering toimittaa 
teille tarpeenne mukaan ruoat erilaisiin tilaisuuksiin.

Ota yhteyttä veli.markkanen@kaskynkka.net tai  
p. 044 564 1413,  niin räätälöidään juuri teidän tarpeisiinne 
sopiva paketti. 

Meiltä löytyy myös juhlatila sekä astiasto isommallekin po-
rukalle.

Ravintolassa lounasta ja A la cartea tarjolla. 

Ravintola Käskynkkä, Soikkokuja 12 Kuopio

Tervetuloa viihtymään!

Tervetuloa aikamatkalle Puijon Ladun  
80 vuoden taipaleelle!  

Istu nojatuoliin ja katsele kuvakooste osoitteessa:   
https://puijonlatu.fi/yhdistys/materiaalireppu/ 
Puijon Ladussa on retkeilty innokkaasti kautta aikojen.  
Puijon Latulaisissa julkaistuista retkitarinoista on  
ilmestynyt kirja Missä uuvana kukkii. Tarinat vievät  
sinut niin lähiretkille kuin Lappiin ja kauemmaksikin.  
Kirja on saatavana 30 €:n hintaan Irma Ikoselta.  
Ota yhteyttä:  
p. 0400 573 472 tai irmaikonen(at)hotmail.com  
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LIITY JÄSENEKSI 
PUIJON LATUUN

Samalla liityt myös Suomen La-
dun jäseneksi.  
www.suomenlatu.fi/osallistu/ 
liity-jaseneksi.html 

Valitse  yhdistys (Puijon Latu) ja 
jäsenyys: 
 
• henkilöjäsen 29 € 
• nuorisojäsen (alle 20 v) ja 
   opiskelija (alle 29 v) 15 € 
• perhejäsenyys 38 € 
• rinnakkaisjäsen 17 €

Perhejäsenyys koskee samassa 
osoitteessa asuvia. Rinnakkaisjä-
sen on jo henkilöjäsenenä muus-
sa latuyhdistyksessä. 
 
Jäsentietojen muutokset:  
puh. 044 722 6301 tai  
jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi 
 
GET SOME FRESH AIR!  
GET INVOLVED! ACT!  
 
Further information about 
activities and  membership:  
Tel. 040 760 6583 
anuliina.savolainen(at)gmail.com 

 
Etukansi: Retkellä Adonika, VesQ, 
Albert, Aatos ja Vappu. 
Kuva: Irma Ikonen 
 
Puijon Latulainen on luettavissa säh-
köisesti:  
www.puijonlatu.fi/jasenlehdet/

http://www.suomenlatu.fi/osallistu/liity-jaseneksi.html
http://www.suomenlatu.fi/osallistu/liity-jaseneksi.html
http://www.puijonlatu.fi/jasenlehdet/
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2/2021

Vastaava toimittaja 
Irma Ikonen

Muu tiedotustoimikunta:  
Paavo Jaakkola 

Tuija Junnilainen 
Riitta Karhunen 
Tuula Lehtimäki  

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 39/2021 

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

Mainoshinnat  
koko sivu 400 €  
1/2 sivua  200 €  

pieni mainos (n. 1/4 sivua) 100 €

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 

jannesavolainen(at)puijonlatu.fi

Pilpan varaukset/tiedustelut 
puh. 040 537 8038 

       

http://www.suomenlatu.fi/palvelukortti, jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi
http://www.suomenlatu.fi/palvelukortti, jasenpalvelu(at)suomenlatu.fi
http://www.puijonlatu.fi 
http:// www.facebook.com/ puijonlatu
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Toinen koronakevät meneillään ja kesämenot edessä. Moni ehkä miettii, mihin on tur-
vallista osallistua. Kuluneelta talvelta on hyvää näyttöä siitä, että sopivasti säätämällä 
tapahtumat  toteutuvat aivan mallikkaasti. Esimerkiksi Vuontispirtin hiihtoviikolle mat-
kattiin väljällä (15 osallistujaa) bussilla ruokapaikat ohittaen ja perillä ruokailtiin aina 
kuusi kerrallaan. Homma toimi ja viikko vierähti tutun turvallisesti.

Pilppaan vievät ladut olivat kunnossa hyvän aikaa. Koska latukahvio oli kiinni, laavut 
olivat suosiossa ja osoittivat taas tarpeellisuutensa. Oli myös ilahduttavaa, että Pilpas-
sa pidetyt lasten hiihtokoulut toteutuivat normaalilukuisina. Tomera hiihtoväki sai to-
distuksensa ja toivotaan, että lumiset talvet enteilevät heille latuja jatkossakin.

Aina sattuu ja tapahtuu, mutta jotkut asiat menevät yli ymmärryksen. Brahen puistoon 
rakensimme valtakunnallista ”Ulkona kuin lumiukko” -kampanjaa varten omatoimises-
ti työstettäviksi 90 lumiukkoaihiota. Seuraavana päivänä oli pystyssä enää 17. Onneksi 
Pilpan 30 vastaavaa saivat olla rauhassa ja kävijöiden iloksi osasta sukeutui komeita 
lumiukkoja.  

Seurataan tilannetta, kuunnellaan ohjeita ja toimitaan sen mukaisesti. Useat tulevis-
ta tapahtumistamme varmaan onnistuvat, mutta on myös syytä varautua muutok-
siin. Vetäjämme tekevät parhaansa, että kaikille osallistujille jää hyvä latulaismieli.  
 
Aurinkoista ja turvallista kesää!                Isäntärenki Vesa

Tehdään turvallisesti

Puijon Latu kiittää lämpimästi kaikkia, jotka  
onnittelivat 80-vuotispäivänämme.  

Nuorekas yhdistys jatkaa vireänä matkaa suurella  
joukolla (yli 2600 jäsentä). 

- mm. näin muistettiin -

”Kyllä se oli ”jautaa”, kun Puijon Latu toi järjestön kokouksiin lauantai-iltapuh-
teella kalakukon. Kyllä moni vieras halusi kuulla korvaansa ”kuiskeen”, missä mis-
sä huoneessa se kalakukko löytyy.” Anu Juankoskelta

”Onnea juhlapäivänä ja suuret kiitokset yhteistyöstä ulkona liikkumisen edistämi-
seksi. Yhdessä olemme enemmän!” TT Aqua Terra Kuopio

”Vau, miten vanhoja te olette!” Porin Latu, 51 v

”Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan. 
Muumipappa” Joensuun Latu 
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                                                   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 voivat 
tulla aikaisintaan klo 7. Pilpassa noudatetaan roskatonta retkeilyä. Kierrätettävän 
ja sekajätteen vie kävijä pois. 

                                MAJAN JA SAUNAN 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.

Tutustu Pilppaan

Puijon Latu vuokraa

! PIDÄ TURVAVÄLIÄ KORONAKEPIN VERRAN !

Ve
sa

 K
ar

hu
ne

n

                                                
JÄSENSAUNAT 2021 

 
Keskiviikkoisin ja lauantaisin  

1.5. - 28.8. 
 

NAISET:  klo 17.30 - 19.30 
MIEHET: klo 19.30 - 21.00        

 
Lauantaisin 4.9.-25.9.

NAISET:  klo 16.30 - 18.30 
MIEHET: klo 18.30 - 20.00

Melojat: keskiviikkomelonnan  
jälkeen yhteissauna klo 21-

Uusi kiuas

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

Yhteyshenkilö Puh. Vrk 
(€)

Viikko 
(€)

Vaellusteltta, 3 hlöä, 2 kpl Veikko Saikkonen 050 548 4613 5 20
Vaellusteltat, 1 hlö, 2 kpl Veikko Saikkonen 050 548 4613 4 15
Talvimakuupussi, tilava Veikko Saikkonen 050 548 4613 5 15
Rinkka, useita ja lapsirinkka Veikko Saikkonen 050 548 4613 5 15
Ahkiot, vaellus, 5 kpl Risto Häyrinen 040 067 8833 5 30
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
Lumikengät TSL 8 paria, 
TUBBS 2 paria

Vesa Karhunen 040 027 5562 3 15

Lumikengät lapsille  
TSL 8 paria

Vesa Karhunen 040 027 5562 2 10

Kasviskuivuri 3 kpl Vesa Karhunen 040 027 5562 2 10
Kuomuperäkärry Vesa Karhunen 040 027 5562 10 50
Kävelysauvat, useita pareja Vesa Karhunen 040 027 5562 1 4
Potkukelkat, 2 perinteistä,  
1 moderni

Vesa Karhunen 040 027 5562 5 €/kerta

Stiga Vesa Karhunen 040 027 5562 5 €/kerta
Kanootit Janne  

Martikainen
0400 276 379 www-sivut

Retkiluistimien  
teroitusteline

Vesa Karhunen 040 027 5562

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 (paitsi 
teltat, rinkat ja makuupussi, säilytys muualla).

Trangia Rinkka ja lapsirinkka Kuvat Jorma Ikonen
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miset halusivat hiihtää ja kävellä pitkiäkin 
matkoja, mistä syystä Puijon Latu antoi 
siihen hyvät mahdollisuudet. Laturetkien 
hiihtäjät ja polkuretkien tallaajat malttoi-
vat pysähtyä reitin varrella olleilla huol-
topisteillä ja muutamilla Puijon Ladun 
nuotiopaikoilla syömään hernekeittoa 
tai paistamaan makkarat. Polkuretkien 
järjestämisessä kaupungin liikunnanoh-
jaaja Kyösti Miettinen järjesti polkuret-
kille osallistuville linja-autokuljetuksen 
Kurkimäkeen, mistä tultiin kävellen Pui-
jon Ladun huoltopisteisiin. Polkuretkillä 
oli melko hyvin osallistujia. Puijon Ladun 
lukuisiin toimintoihin kuului myös lento-
pallo, missä meillä oli vahva naisjoukkue. 
Naiset voittivat muutaman Suomen La-
dun leiripäivien mestaruuden. Myöskin 
miesjoukkue oli kerran hopealla.

Oman toimipaikan puute

Puijon Ladulla ei ollut omaa ”kotia”, mistä 
johtuen oltiin vähän orpona kuutamolla. 
Kunnes sitten 1973 saatiin Kuopion kau-
pungin omistama Pilpan maja vuokrattua 
käyttöömme. Maja oli melko huonossa 
kunnossa ja lämmityskiellossa. Pienen so-
vittelun jälkeen Koivulehdon Olli ja Jänik-
sen Martti korjasivat uunin ja lieden niin 
hyvään kuntoon, että kutsuttiin palotar-
kastaja paikalle. Sitten voitiin lämmittää 
pirttiä ja tehdä ruokaa uunissa ja keittää 
kahvit puuliedellä. Muutakin korjausta 
oli melko paljon. Korjauspäivinä yövyttiin 
joskus pirtissä, ja kuunneltiin melkois-
ten turpavirtuoosien meheviä juttuja ja 
halkeilleiden ikkunaruutujen teippien 

Puijon Latulaisen 1/2020 jutussa ”Van-
han polven latulainen Matti Kekkonen” 
Matti kertoili Puijon Ladun ja omasta toi-
minnastaan 1970-luvulla yleisellä tasol-
la. Alla olevassa tarinassa hän muistelee 
lähinnä puheenjohtaja-aikaansa, mutta 
koska hänellä ei ole ylöskirjattuja muis-
tiinpanoja kyseiseltä ajanjaksolta, hän 
ei takaa niiden tapahtuneen juuri hänen 
toimiessaan puheenjohtajana. Käytettä-
vissäni olleiden tietolähteiden perusteella 
olen todennut, että Matin kertomat ta-
pahtumat ajoittuvat hänen puheenjohta-
jakaudelleen.

Muutama fakta Matin puheenjohtajakau-
delta: Jäsenmäärä kasvoi noin puolella 
196:sta 285:een; Yleensä järjestettiin nk. 
pienoislaturetki ennen varsinaista latu-
retkeä, laturetkille osallistuneiden yhteis-
määrä vuosittain hieman vajaasta tuhan-
nesta puolentoista tuhanteen; Vuonna 
1975 polkuretkellä oli noin 1300 ja saman 
vuoden sydänretkellä 200 patikoijaa. 
Latu- ja polkuretket järjestettiin yhteis-
työssä kaupungin kuntoliikuntatoimiston 
kanssa Asser Markkasen komentaessa 
Kyösti Miettisen hoitamaan käytännön 
järjestelyt kaupungin puolesta. Sekä latu- 
että polkuretkien osallistujamäärät olivat 
huomiota herättävän runsaita.

                                       Pekka Tikkanen

Tarinaa Puijon Ladusta

”Joka ei vanhaa tunne, ei uuttakaan ym-
märrä” sanonnan rohkaisemana kerron 
hiukan Puijon Ladun tapahtumista joskus 
70 -luvulla. Puijon Ladun toimintaan kuu-
lui latu- ja polkuretkien järjestäminen. Ih-

 Matti Kekkonen, Puijon Ladun  
puheenjohtaja 1973-1976
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pärinää. Pilpan pihapiiriin kuului pahasti 
sortunut navettarakennus, mikä purettiin 
pois. Purkamisesta saatiin vähän ”pyyh-
keitä”, olisi pitänyt kysyä lupa. Mutta kun 
navettarakennus oli sortumisvaiheessa, 
ei purkamisesta tullut sen enempää mu-
rinaa.

Vieraita majalla       

Talo saatiin niin hyvään kuntoon, että 
voitiin kutsua vieraita kylään. Varkauden 
Ladun kahdeksan kovakuntoista kävelijää 
lupasivat tulla kävellen Pilppaan!  Pu-
heenjohtajansa Martti Heikuran johdolla 
he toteuttivat lupauksensa. Urakkansa 
varmistukseksi heillä oli huoltoauto pa-
luun helpottamiseksi. Pilpan saunapolulla 
kävelijöitä katsellessa voi todeta, että oli 
vähän pitempi kuin tavanomainen sau-
nalenkki takana. Vieraat ihastelivat Pilpan 
maisemia ja sanoivat, nyt on Puijon La-
dulla latualueen paras latumaja.

Tapahtumia Pilpassa     

Työntäyteisen kesän jälkeen pidettiin Pil-
pan majalla elojuhlat. 

 
Kuva: Matti Kekkosen albumi

Syötiin kalakukkoa, kalapataa, kokke-
lipiimää sekä muuta taitavien latulais-
ten tekemiä ruokia. Kahvin kera tietysti 
emäntien loihtimia maukkaita kakkuja. 
Kesken karkeloiden kuului hätäinen huu-
to, SAUNA palaa. Juostiin saunalle ja 
muodostettiin vesiketju saunalle. Joukon 
riuskin mies hyppäsi saunan eteisen pen-
kille ja heitti saamastaan sankosta vettä 
palopisteeseen. Painavaa sankkoa hän 
ei jaksanut heittää kunnolla, vaan neste 
läsähti seinään ja Eikka oli kauttaaltaan 
”nesteessä”. Joku oli hädissään ottanut 
väärän sangon majalta. Latu ja Polku -leh-
dessä oli lyhyt uutinen; Puijon Latu sam-
mutti saunapalon piimällä. Pilpan uuden 
hirsimajan rinnalla vanhalla majalla olisi 
ollut tärkeä tehtävä edelleen. Mutta py-
romaani ajatteli asioita eri tavalla. Kyllä 
oli sydäntä raastava uutinen pyromaanin 
tuhoteosta.

                                              Matti Kekkonen

Talvikilometrikisa
Puijon Ladun joukkueessa pyöräili  
4 henkeä. Kilometrejä kertyi yhteen-
sä 1928,7. Pyöräilypäiviä oli 32,8/hlö. 
Polttoainetta säästyi 135 l. Co2:n sääs-
tö oli 337 kg.

Jo
rm

a 
Ik

on
en

Riitta Karhunen pyöräilee ympäri vuoden.
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L  A
 S  T  E  N   S I V  U

RETKELLÄ

Retkellä VesQ, Vappu, Adonika, Albert ja 
Aatos Kuvat: Irma ja Jorma Ikonen
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RETKEILIJÄN VINKKINURKKA
Tällä palstalla kerromme retkeilyyn liittyviä niksejä sekä vinkkejä, jotka helpottavat ja 
tekevät retkeilystä entistä kiinnostavampaa tai muutoin antavat jutun aihetta iltanuo-
tiolle.  Ilmoita oma vinkkisi osoitteeseen vesajussila@puijonlatu.fi tai irmaikonen@
hotmail.com otsikolla ”Retkivinkki”.

Kesä  ja vuoden vilkkain retkeilykausi lähestyy, joten on aika tutustua erilaisiin tapoihin 
puhdistaa luonnosta löytyvää vettä juomavedeksi. Ensisijaisesti on hyvä suosia lähtei-
tä, säännöllisesti tutkittavia kaivoja sekä virtaavia vesiä. Veden puhtautta ei kuiten- 
kaan voi arvioida sen ulkonäön, hajun tai maun perusteella, joten oma puhdistusväline 
on hyvä olla mukana.

Juomakelpoista vettä luonnosta

Alla on esitelty kolme yleisintä tapaa, joilla saat luonnosta löytyvästä vedestä juoma-
kelpoista. Monet välineet ovat saatavilla Kuopion alueen kivijalkakaupoista tai kotimai-
sista verkkokaupoista. 

Veden keittäminen: Helpoin ja turvallisin tapa varmistaa veden juomakelpoisuus. 
Muutaman minuutin kiehuttelu riittää tappamaan mikrobit. Myös talvella lumen keit-
täminen juomavedeksi on yksinkertainen ja toimiva tapa. Kuva 1.

Vedenpuhdistimet: Valmistajia ja välineitä on lukuisia ja yhteistä niille on se, että ve-
si johdetaan suodattimen läpi suoraan juomapulloon tai esimerkiksi juomapussiin. 
Yleensä vesi puristetaan käsivoimin, mutta tarjolla on myös ns. isompiin juomapussei-
hin laitettavia painovoimasuodattimia. Esimerkiksi Katadyn, MSR ja Grayl ovat kaikki 
erinomaisia. Kuva 2.

Kemiallinen puhdistus: Verrattain hidas, mutta yksinkertainen tapa puhdistaa vesi. 
Yleensä veteen laitetaan tabletti tai tippoja ja annetaan vaikuttaa 30-120 minuuttia. 
Yleisimpiä tuotteita Katadyn Micropur Forte/Classic -tabletit sekä Hadex Water Disin-
fectant-tipat. Puhdistuksessa käytettävä kloori jättää veteen pienen sivumaun, mut-
ta vaivaiset kolme tippaa Katadyn Micropur Antichlorinia ja kas, vedessä oleva kloori 
muuttuu ruokasuolaksi ja maku paremmaksi. Kuva 3.

Jos käytössä oleva vesi on roskaista tai humuspitoista, on suositeltavaa esisuodattaa 
vesi kahvin suodatinpaperin tai vaikka sideharson läpi. Näin estetään vedensuodat-
timen tukkeutuminen sekä varmistetaan kemiallisen puhdistuksen onnistuminen.   
 
Lähde: Duodecimin Terveyskirjaston Matkailijan terveysopas. Saatavilla internet-osoit-
teesta: https://www.terveyskirjasto.fi/mat00018/juomavesi

  Teksti ja kuvat: Tuukka Ronkainen 
  Puijon Ladun retkeily- ja  
  hiihtotoimikuntaKuva 3.

Kuva 2.
Kuva 1.

https://www.terveyskirjasto.fi/mat00018/juomavesi
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täneet, joten niissä käytiin harvemmin. 
Ruuhkaa ei kylläkään syntynyt, kun nuo-
tioeväänsä kypsentäneet antoivat paik-
kansa tulijoille siirtyen itse sivummalle 
aterioimaan. 

Vähemmän kansoitettuja paikkoja löytyi 
hyvin. Halmejoki Ranta-Toivalassa, jossa 
oli lisäksi seurakunnan järjestämä Kynt-
tiläkirkko. Mukavia maalipaikkoja olivat 
Mäntysaari Itkonniemellä, Korkeasaari 
Saaristotien kupeessa, Taivalharjun ranta, 
Valkeisen laavu, Sorsasalon kota ja Pikku-
Neulamäen varikkoalueen tulipaikka Ju-
rasenlammen rannalla. Kurkimäen uima-
rannalla sijaitsee oiva tulipaikka, samoin 
Siilinjärvellä Siilinlahdenkota, Lapinluh-
dantien ja Paasisalon laavu.

Kun jokakesäinen Riistavesipäivät pe-
ruuntui, poljettiin Vartialaan Atrain 
Camping-alueelle katsastamaan  frisbee-
golfrataa. Helteinen kesäsää oli otollinen 
myös uintiin. Perinteinen lenkki Alahovin 
Viinitilalle toteutui, samoin Lentoaseman 
lenkit. Puutossalmen lossilla kävimme 
jokakesäiseen tapaan kahvittelemassa. 
Lähiseudun retket suuntautuivat Julku-
lan Rantasaunalle, Korttelimuseoon ja 
Kuopion satamaan. Laila, Sanna ja Riitta 
P toteuttivat yönyliretken Ryönänkosken 
laavulle. Sama porukka polki myös pisim-
män yhteisretken Valamon ja Lintulan 
luostareihin. Valamon retkeläiset saivat 
tuta erityisestä kulttuuriannista, samoin 
muutkin, kun retken teemana oli itse kun-
kin mieliruno tai sävähdyttävin valokuva. 

Kaikkiaan pyöräilykokoontumisia sum-
mautui viisikymmentäyksi. Polkijoiden 
määrä oli useimmiten kahdesta kuuteen. 
Poljetut matkat toivat hyvän lisän kesän 
kilometrikisaan osallistuville. Teitä ja pol-

Tuttu tiimi, ja kamut mukaan. Porukassa 
poljetaan, tulilla turistaan. Luonnon ää-
niä ja hiljaisuutta kuunnellaan. Yhdessä-
olosta nautitaan kunnon eväiden kera.

Korona-ajan pyöräilyidean keksivät Laila 
ja Riitta P Pilpan laavulla 13.3.2020. Syn-
tyvä kevät oli kaikin puolin antoisa ulkoi-
luun, ja huhtikuussa ryhmä sai nimen Ke-
vätpyöriäinen. Kun tapaamiset tihenivät, 
teemalaulu tuntui tarpeelliselta ja sen 
säkeet lisivät vuodenkierron edetessä. 
Sitä mukaa kun lähinuotiopaikoilla alkoi 
käydä vilske, siirryttiin syrjäisemmille tu-
lipaikoille, tai ajettiin matkaa muutoin 
vain. Monessa ehdittiin käydä, parraissa 
paikoissa useammin. 

Vuoden päättyessä porukkamme oli pol-
kenut Pilpan tulille kymmen kertaa. Rau-
taniemen Nurmisaaressa ja Telkkisten tu-
lipaikalla evästeltiin molemmissa viidesti. 
Feerdin Tuvalle, Puijonnokan laavulle ja 
Pölhön tulipaikalle olivat muutkin löy-

Kevätpyöriäinen
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kuja ajellessa oli hienoa havaita, miten 
runsaasti kotikaupunkimme rannoilta 
löytyy upeita tauko- ja tulipaikkoja.

Näin kului aika, kevään, kesän, syksyn ja 
talven syntyjä seuraten. Haasteellisena 
alkanut kevät ja kulunut vuosi antoi meil-
le jokaiselle mukavia yhteisiä hetkiä ja uu-
sia luontokokemuksia, jotka kannattelivat 
mieliä hämmentävän todellisuuden läpi. 
Oli aina jotain mukavaa mitä odottaa, kun 
seuraavan tapaamisen päivä oli sovittu. 
Luonto ympärillä pysyi vakaana ja vahva-
na. 

Kevätpyöriäinen 
Sävel: Pienen mökin laittaja
 Nyt mä tahdon kertoa
kuin on kiva polkea.
Pikitiellä vauhdin hurmaa
hiekkatiellä, varo turmaa.
Tulipaikka meillä on 
joka paikassa verraton.

 Lohinyytit, makkarat
kaikille ne maistuvat.
Pannukahvi, se on oivaa,
näistä saamme polkuvoimaa.
Blinit, letut, herkut muut
niistä nauttii hymysuut. 

Meillä jutut mukavat,
Ylen päivänpolttavat.
Tarinoita, kas niitä riittää,
muuttolinnut lauluin kiittää.
Yhdessä niin kivaa on
sakki meillä verraton.

Teksti ja kuvat: Liisa Korkalainen

 Kesä runsas, marjat myös
moni hääri mätästyöss.
Pyöräretkiin aikaa riitti
hellesäätä moni kiitti
hiet järveen nakattiin,  pyyhkeet reppuun pakattiin.

Ahkerat, ne pitkän polki
Kuopiosta Valamoon.
Vuodenaika syksyyn vaihtui 
kesän kukkaloisto haihtui.
Puiden lehdet varisi  lätäköihin karisi. 

Polut somat metsämaan
sieltä sielu rauhan saa.
Veden välke ulapalla,
pian on jäisen pinnan alla.
Talvitassut pyörä saa
retki päivän virvoittaa.
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Miksi kuljen
Miksi kantaa taakkaa, kiivetä kiviselle 
tunturille ja rämpiä suolla. Miksi nukkua 
ahtaassa teltassa tai huurrenurkkaisessa 
tuvassa. Miksi työntää kanoottia vasten 
koskea, tai kiskoa kannasten yli? Sääskis-
tä, myyristä ja karhuista puhumattakaan. 
Olen vaeltanut elämäni aikana satoja 
reissuja, aina kolkkapoikana tiipiissä vie-
tetyistä nokisista yöretkistä alkaen. En 
kuitenkaan koskaan ole pysähtynyt miet-
timään miksi. Ei ole tuntunut tarpeellisel-
ta.

Vaeltaja on keräilijä. Moni meistä kerää 
konkreettisia kohteita: Tunturinhuippuja, 
autiotupia, kansallispuistoja, geokätkö-
jä. Joillakin vaeltamiseen liittyy toinen 
harrastus: Kalastus, valokuvaus, lintujen 
tarkkailu tai erämaan kulttuurihistorialli-
set kohteet. Kaikki keräävät kokemuksia, 
hakevat etsimisen jännitystä ja uuden löy-
tämisen riemua; kaikkea sitä mitä luonto 
voi tarjota. Miksi kuljen, vastaus on myös 
pienet muistoihin syöpyneet hetket, yllät-
täen kohdalle sattuneet tuokiot.

Pieniä hetkiä matkan varrelta
Viime kesän Koitelaiskairan retkellä kier-
telimme soiden jänteillä ja könysimme 
Koitelaistunturin loputtomissa louhikois-
sa. Kävimme huipulla ihailemassa joka 
suunnassa avautuvia vihreän sävyissä 
siintäviä aapasoita. Mutta eräs pieni tuo-
kio jäi erityisesti mieliin: Monikilomet-
risen suon laidalta löytyi kirkas lähde, 
jonka lähelle tein kahvitulet. Läheisen 
suolammen rannassa kahlaili poroparttio 
syömässä kortetta. Kaukana metsänra-
jassa kulki hirvipari ja joutsenet huuteli-
vat jossain pounujen piiloissa. Oli raukea 

iltapäivän hetki. Voi loikoilla leiripatjan 
päällä vailla kiirettä minnekään. Se kah-
vitauko oli tuiki tavallinen, vailla mitään 
dramatiikkaa, mutta kuitenkin se oli sen 
vaelluksen parhaita hetkiä.

Lähde Koitelaiskairassa    
Eräällä Norjan Finnmarkiin tehdyllä me-
lontaretkellä jätimme kanootin talveh-
timaan Karasjoen latvahaaran varteen. 
Seuraavana talvena teimme hiihtovael-
luksen, jonka aikana siirsimme kanootin 
toisen jokihaaran, Bavtajoen, latvalle 
odottamaan seuraavaa kesää. Matkaa ke-
väthangella yli tunturiselänteen oli n. 15 
km. Olimme korkeimmalla kohdalla, kes-
kellä puutonta valkeutta, vetämässä kah-
ta ahkiota ja kanoottia, kun norjalainen 
poromies ajoi kelkalla paikalle. Pysähtyi, 
heitti karvareuhkan päästä ja ihmetteli 
suuresti näkemäänsä. Hetken juteltuam-
me pyysimme häntä korvausta vastaan 
vetämään kanootin perille; ehkä puolen 
tunnin ajo. Ei ollut kuulema aikaa, tokan 
luokse oli kiire. Ajatteli varmaan, että ve-
täköön itse veneensä, hullut suomalaiset. 
Tuolle tapahtumalle on naurettu monet 
naurut, niin varmaan tekivät poromiehet-
kin.

Tsarmituntureilla, aivan rajavyöhykkeen 
reunassa, on Seitapää-niminen tunturi. 
Kuulemani mukaan jossakin tunturin kät-
köissä on vanha palvontapaikka, luola. 
Läheisen autiotuvan vieraskirjan mukaan 
joku karhunkaataja oli uhrannut seidalle 
karhunsydämen. Tarinan innoittamana 
kiertelin syksyisen päivän tunturin jyrkän-
teitä ja louhikoita. Olin jo palailemassa 
tuvalle louhikkoisen lounaisrinteen kaut-
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ta, kun suurien kivipaasien välistä löytyi 
alaviistoon laskeutuva liki kymmenmet-
rinen luola. Aivan perällä oli tasainen 
pohja, jossa kännykän valossa erottui 
vihertyneitä luita ja sarvenkappaleita. 
Olin tainnut löytää etsimäni, oliko seita 
ohjannut askelia? Asetin maahan, luiden 
vierelle, kourallisen rusinoita, kuin jälki-
ruoaksi sitkeälle karhun sydämelle. Illalla 
tuvan hämärässä, kamiinan naksuessa, oli 
vahva tunne, että olin saanut kokea jotain 
erityistä.

KooJii

Karpaloretki  
2.-3.10.2021

Tiilikkajärven kansallispuistoon,  
Venäjänhiekalle. 

 
Yhteisretki Melontatoimikunnan  

kanssa

Tule viettämään retkeilypäivää me-
loen, karpaloita poimien tai nauttien 
leppoisasta iltanuotiosta ja yöpyen 
upealla rannalla.

Retkeilijät: Omat majoitteet ja eväät 
mukaan. Opastusta sitä  haluaville 
pienryhmässä. Yhteislähtö klo 8.00 
Kuopion Pesäpallostadionin P-alueelta 
ja klo 10.00 Sammakkotammen P-
alueella. Kimppakyydin suositushinta 
5€/suunta.  
Ilmoittautumiset sekä lisätiedot:  
Jari Ojala 040 715 9216,  
jariojala(at)puijonlatu.fi  
 
Melojat: Omat majoitteet ja eväät 
mukaan. Retken taso on helppo ja 
retkelle mahtuu mukaan max 10 alus-
ta. Puijon Ladun melojien kalusto va-
rataan osallistujille ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Omalla kalustolla melovat 
ovat tervetulleita. Retken tarkemmat 
tiedot ilmoitetaan lähempänä retkeä. 

Ilmoittautumiset sekä lisätiedot:  
Sanna Pukarinen 040 134 1660,  
sanna.pukarinen(at)gmail.com  
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi

Jo
rm

a 
Ik

on
en

 
Puijon Latu osallistui Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin 
Hyvinvointia perheisiin -hankkeeseen ku-
vaamalla kaksi videota. Hyvinvointia per-
heisiin on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
ja Kuopion kaupungin rahoittama hanke. 
Lisätietoa: www.puijonlatu.fi   ”Ulkona ko-
tipihalla”  ja  ”Lähiretkellä nuotiopaikalle”. 
 
Videoiden toteutuksesta vastasivat Jorma 
Ikonen, Janne Savolainen ja Irma Ikonen.

”Filmitähdet” Vappu, VesQ, Adonika, Al-
bert ja Aatos esiintyvät myös tässä leh-
dessä.

Hyvinvointia perheisiin- 
ulkona lähellä 

mailto:jariojala@puijonlatu.fi
mailto:sanna.pukarinen@gmail.com
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
http://www.puijonlatu.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI

TOUKOKUU 2021
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
la 1.5. -  
la 25.9.

Jäsensaunat keskiviikkoisin 
ja lauantaisin, syyskuussa 
vain lauantaisin, s. 6

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 1.5. - 
ke 22.9.

Pyöräilyn Kilometrikisa,  
s. 23

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

ti 11.5. Melontaohjaajainfo Liisa Ruuskanen, 050 4355 798 
liisaruuskanen(at)puijonlatu.fi

tiistaisin 
4.5. -

Ohjatut sauvakävelylenkit, 
s. 23

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

la 1.5. - 
su 31.10.

Kävelykilometrikisa, s. 23 Tahko Pihkala seura, Suomen Latu

to 27.5. - 
su 30.5.

Melonta/patikointiretki 
Itärajan tuntumaan

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

la 29.5. - 
su 30.5.

Metsämörriohjaajan  
peruskurssi, Suomen Latu

Kirsi Tuppurainen, 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

KESÄKUU 2021
ke 2.6. - 
ke 25.8.

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

ke 11.6. - 
su 13.6.

Savo-Karjalan latuaueen 
siniset ajatukset - Vuokatti 
2021, geokätköilyn mega- 
tapahtuma Vuokatissa

https://www.kajaaninlatu.fi/sinisetaja-
tukset/ohjelma/

HEINÄKUU 2021
pe 2.7. - 
su 4.7.

Melontaretki Mäntyharjulle 
Keisarinlähteen kierros

Timo Tuppurainen, 040 566 8759 
timo.tuppurainen(at)luukku.com

la 3.7.                                          Heinätalkoot Pilpassa alkaen 
klo 10

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

to 15.7. Teatteripyöräily, s. 23 Riitta Karhunen, 040 758 6844 
rkarhunen(at)gmail.com

la 17.7. - 
su 18.7.

Jäsenten retki Iivarinsaloon, 
s. 20

Vesa Jussila, 050 555 3373 
vesajussila(at)puijonlatu.fi 
Marja Hartikainen, 050 366 1905 
hartikai.marja(at)gmail.com

la 24.7. Niittytalkoot Pilpassa alkaen 
klo 10

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

https://www.kajaaninlatu.fi/sinisetajatukset/ohjelma/
https://www.kajaaninlatu.fi/sinisetajatukset/ohjelma/
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HEINÄKUU 2021
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ
la 24.7. - 
ke 28.7.

Melontaretki Saimaan  
Katosselälle

Timo Tuppurainen, 040 566 8759 
timo.tuppurainen(at)luukku.com

la 31.7. Melontaretki Laivonsaareen 
ympäri, ilm. 1.6. alkaen

Timo Sylvänne, 044 571 6554 
timo.sylvanne(at)gmail.com

ELOKUU 2021
la 7.8.  - 
su 8.8.                                       

Savo-Karjalan latualueen 
retki Hiidenportin kansallis-
puistoon Sotkamossa. Retki 
jatkuu yhdistyksen omana 
retkenä seuraavaan päivään.

Vesa Jussila, 050 555 3373 
vesajussila(at)puijonlatu.fi 
 
https://www.luontoon.fi/hiidenportti

la 7.8. - 
su 8.8.

Melontaretki Kolovesi 2 Liisa Ruuskanen, 050 4355 798 
liisaruuskanen(at)puijonlatu.fi 
Oiva Huuskonen, 040 560 6900 
oiva.huuskonen(at)dnainternet.net

la 14.8. Tahko Ironman 
talkootöitä tarjolla

Vesa Jussila, 050 555 3373 
vesajussila(at)puijonlatu.fi

tiistaisin 
17.8.,24.8., 
31.8. ja 7.9.

Metsämörri- ja myttys-   
koulut klo 17.30-19

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

Jäsenilta Pilpassa Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 21.8. Kuutamomelonta Paavo Jaakkola, 0400 892 443 
paavo.jaakkola(at)lehtikuusikko.fi

la 21.8. -  
su 29.8.

Melontaretki Ivalo- ja  
Lemmenjoelle

Timo Tuppurainen, 040 566 8759 
timo.tuppurainen(at)luukku.com 
Antti Luoranen, 040 539 4767 
luoranen(at)luukku.com

la 28.8. - 
su 29.8.

Ulkoilupäivä ja Nuku yö 
ulkona Pilpassa, s. 24 ja 25

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

pe 20.8. - 
la 28.8.

Retkitoimikunnan retki  
jäsenille Akumajalle, s. 26

Vesa Jussila, 050 555 3373 
vesajussila(at)puijonlatu.fi

ma 23.8.  Puijon Latulaisen aineisto 
tiedottajalle

Irma Ikonen, 0400 473 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

https://www.luontoon.fi/hiidenportti
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SYYSKUU 2021
PVM TAPAHTUMA YHTEYSHENKILÖ

la 4.9. Metsävaeltajatoiminnan 
ohjaajakurssi, Suomen Latu

Kirsi Tuppurainen 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

la 11.9. - 
su 12.9.

Tunteet hukassa -metsä-
seikkailu - koulutus la ja 
työpaja su, Suomen Latu

Kirsi Tuppurainen 
ks.tuppurainen(at)gmail.com

la 18.9. Jokamiehenoikeudet Suomen Ladun koulutus Siilinjärvellä

la 25.9. - 
su 26.9.

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

vk 39 Puijon Latulainen 3/2021 
ilmestyy

Irma Ikonen, 0400 473 472 
irmaikonen(at)hotmail.com

LOKAKUU, MARRASKUU JA JOULUKUU 2021
la 2.10. - 
su 3.10.

Karpaloretki Tiilikkajärven 
kansallispuistoon, yhteis-
retki melojien kanssa, s. 15

Jari Ojala, 040 715 9216 
jariojala(at)puijonlatu.fi 
Sanna Pukarinen, 040 134 1660 
sanna.pukarinen(at)gmail.com

la 2.10. - 
su 3.10.

Savo-Karjalan latualueen 
syyspäivät ja -kokous  
Savonlinnassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

la 9.10. 
la 16.10. 

Syystalkoot Pilpassa 
Varapäivä, s. 26 

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

pe 29.10. - 
su 31.10.

Suomen Ladun syyspäivät 
ja -kokous  
Lappeenrannassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

pe 29.10. Melontakauden päätös- 
palaveri

Janne Martikainen, 0400 276 379 
ajtmartikainen(at)gmail.com

la 13.11. - 
su 14.11.

Kaamosyöpyminen  Vesa Jussila (VesQ), 050 555 373,  
vesajussila(at)puijonlatu.fi

marraskuu Syyskokous Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

marraskuu Hämärähommien ilta  
Pilpassa

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

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

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

pe 31.12. Uudenvuoden vastaanotto   
Pilpassa

Puijon Ladun puhelin, 040 537 8038

mailto:vejussila@gmail.com
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 MUUTOKSET KALENTERISSA MAHDOLLISIA, SEURAA TAPAHTUMIA

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

Noudatamme kaikissa toiminnoissamme ajankohtaisia  
koronaohjeita ja suosituksia terveysturvallisuudesta.

 WhatsApp-ryhmiä  
Puijon Ladun jäsenille

Retkeilijät Puijon Latu -WhatsApp- 
ryhmä 
 Täällä voit kertoa omatoimiretkistä, 
jos haluat retkiseuraa, tarjoat kimp-
pakyytiä tai haluat jakaa löytämäsi 
retkeilykohteen ja -kokemuksen. Uu-
tuutena myös pienimuotoista kirppa-
ritoimintaa. 
Jotta keskusteluketjut pysyvät lyhye-
nä, suosittelemme suoria vastauksia. 
Mukana olevien nimet tulee olla näky-
villä ja keskustelun tulee olla asiallista. 
Jokainen kirjoittaja vastaa itse jaetusta 
sisällöstä.

Liittymiset Retkeily- ja hiihtotoimikun-
nan 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, 
Tuukka 044 307 8455, Niina 044 022 
8988.

Valokuvauskerho 
Tervetuloa mukaan valokuvausker-
hoon liittymällä WhatsApp-ryhmään:  
Jorma Ikonen, 040 512 3030.

Melojat PuLa:ssa WhatsApp-ryhmä on 
tarkoitettu tiedotuskanavaksi Puijon 
Ladun melontatoiminnasta kiinnostu-
neille. Ryhmän kautta voit myös hakea 
esim. seuraa omatoimiretkille tai kes-
kustella melonnasta.

Ryhmä on perustettu 11.6.2020 ja al-
kuvaiheessa ryhmään lisäävät jäseniä 
melontatoimikunnan jäsenet: Paavo 
Jaakkola 0400 892 443, Janne Marti-
kainen 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 
Toivanen 0440 228 988.

Pyöräilijät 
Ylläpitäjä: Riitta Karhunen,  
040 758 6844

Sa
ka

ri 
Pa
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http://www.puijonlatu.fi 
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri 
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri 
http://www.suomenlatu.fi/tapahtumakalenteri 
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Jäsenten kesäretki Iivarinsaloon
 la 17.7. - su 18.7.2021

Tule viettämään retkeilypäivää sekä yhdessäoloa Kallaveden saaristoon. Tarjolla jä-
seniltana kahvia, teetä, mehua ja lettujen paistoa.  
Pienimuotoista toimikuntien esittelyä.  
Voit osallistua päiväretkelle tai jäädä viettämään yön saaressa.

Omat majoitteet ja omat lisäeväät tarvittaessa mukaan. Voit tulla myös omilla kulje-
tuksilla.  
 
Venekuljetus edestakainen matka: aikuiset 20 €, lapset alle 16 v 10 €, sylilapset ilmai-
seksi. Venekuljetukset Vuorikadun laiturista. Kuljetukset hoitaa M/S Ounas. Vene saa-
ressa yön yli. Max. 10 hlö/ lähtö. Lisälähdöt tarvittaessa. www.saaristolaivuri.com 

Lähtö la klo 9:00, 12:00, 15:00, 18:00

Lähtö Iivarinsalosta la 16:30 ja 19:30

Lähtö Iivarinsalosta su 11:00 ja 14:00

Lisätiedot ja sitovat varaukset kuljetuksiin VesQ 050 555 3373, 
 vesajussila(at)puijonlatu.fi

Kallaveden suurimpiin saariin kuuluvasta vehreästä Iivarinsalosta on tullut kesäisin 
suosittu rantautumispaikka ja syksyisin myös marjastus- sekä sienestyskohde. Iivarin-
salon rannoilla vuorottelevat hiekkarannat ja sileät kalliot, joiden äärellä ovat saaren 
keittokatokset ja nuotiopaikat. Nämä saariston palvelut ovat ympäri vuoden vierailijoi-
den vapaassa käytössä jokamiehenoikeudella. 

Iivarinsalo

M/S Ounas

http://www.saaristolaivuri.com  
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Reppu selkään ja retkelle...

Tervetuloa mukaan Puijon Ladun Retkeily- ja  
     hiihtotoimikunnan järjestämiin  

syksyn 2021 tapahtumiin!
Savo-Karjalan Latualueen retki Hiidenportin kansallispuistoon (Sotkamo)  
la 7.8.2021. Retki jatkuu samalla alueella yhdistyksen omana yön yli retkenä 
seuraavaan päivään. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: VesQ 050 555 3373,  
vesajussila(at)puijonlatu.fi 
https://www.luontoon.fi/hiidenportti

Ruskaretki Akumajalle pe 20.- su 29.8.2021  
Luvassa päiväretkiä lähialueelle. Katso erillinen ilmoitus s. 26.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: VesQ, 050 555 3373, vesajussila(at)puijonlatu.fi 
https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut/akumaja.html

Karpaloretki Tiilikkajärven kansallispuistoon la 2.- su 3.10.2021  
Yhteisretki melontatoimikunnan kanssa. Marjastusta ja retkeilyä lähialueella.  
Illanvietto Venäjänhiekalla. Katso erillinen ilmoitus s. 15. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jari 040 7159216, jariojala(at)puijonlatu.fi 
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi

Kaamosretki la 13.- su 14.11.2021  
Paikka vielä selvityksessä.  
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: VesQ, 050 555 3373, vesajussila(at)puijonlatu.fi 
 
Ensilumen hiihtoviikko joulukuussa on selvityksessä. 
 
Tapahtumista tulee tarkempia tietoja lähempänä ajankohtaa:  
https://puijonlatu.fi/, Facebook, Instagram.  
Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä (poikkeus Akumajan retki).       

An
ita

 K
ar

pp
in

en

Akumajan maisemissa syksyllä 2020

https://www.luontoon.fi/hiidenportti
https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut/akumaja.html 
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://puijonlatu.fi/
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Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura haastavat kaikki suomalaiset kävelemään.  
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta Maaottelumarssista, johon 1,5 miljoonaa 
suomalaista osallistui. Montako kävelijää tänä vuonna saadaan? 

Latuyhdistykset, urheiluseurat, kunnat, järjestöt ja liikeyritykset haastetaan jär-
jestämään kävelytapahtumia ja keräämään kilometrejä 4.-25. toukokuuta kaikkial-
la Suomessa. Mukaan kutsutaan niin nuoret kuin vanhatkin, niin kuntoilijat kuin 
”sohvaperunatkin”. Kävely on helppoa ja ilmaista. Sytytetään yhdessä into ja kipi-
nä kävellä!

Kävellään koko kesä! Tapahtumaan osallistumiseen ohella kannustetaan kävele-
mään paitsi koko toukokuu, myös koko kevät ja syksy. Jokainen voi kirjata kävele-
mänsä matkan Kävelykilometrikisaan ja kerätä omalle yhdistykselleen tai joukku-
eelleen mahdollisimman monta kilometriä koko kevään ja kesän ajan.

Katso Puijon Ladun joukkueen tiedot seuraavalla sivulla. Ilmoittautuminen on  
menossa.

https://kavelykilometrikisa.fi/        www.suomenlatu.fi/kavelykipina

Kävelykipinä

https://kavelykilometrikisa.fi/  
http://www.suomenlatu.fi/kavelykipina 
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Pyöräily
Torstaipyöräilyt alkavat toukokuussa. Lähtö Puijonlaakson Nesteeltä klo 18.  
 
Pyöräilyn Kilometrikisa la 1.5.-ke 22.9. Joukkueen nimi: Puijon Latu,  
osallistumiskoodi: pula2021, https://www.kilometrikisa.fi/ 
 
Pyöräretki Siilinjärven kesäteatteriin to 15.7. klo 15 näytökseen. Näytöksenä  
Anna-Leena Härkösen Kaikki oikein. Ilmoittaudu Riitalle 12.7. mennessä.  
 
Jos olet kiinnostunut lähtemään omatoimisesti Akumajalle retkitoimikunnan 
mukana elokuussa, ole yhteydessä Riittaan. Hän pyöräili siellä viime syksynä.

Seuraa kotisivuja tai liity mukaan WhatsApp -ryhmään. Keksitään pyöräretkiä  
lähikohteisiin, kutsu kaveri lenkille tai ehdota löytämäsi retkikohde. 
Pyöräilijöiden WhatsApp: Ylläpitäjä Riitta

Tiedustelut: Riitta Karhunen, 040 758 6844 rkarhunen(at)gmail.com 
 
                                                                 Kävely
Ohjatut kaikille avoimet maksuttomat sauvakävelylenkit alkavat toukokuussa  
tiistaisin. Heinäkuussa tauko. Elokuussa jatkuu. Lähtö Hiihtostadionin huoltoraken-
nuksen edestä. 
 
Kävelykipinän Kilometrikisa la 1.5. - su 31.10.2021, katso s. 22.  
Joukkueen nimi: Puijon Latu, osallistumiskoodi: pulakipinä  
https://kavelykilometrikisa.fi/ 
 
Tiedustelut: Anuliina Savolainen, 040 760 6583, anuliina.savolainen(at)gmail.com

Li
isa

 K
or

ka
la

in
en KävelyPyöräily

Kalenteri 2021

https://www.kilometrikisa.fi/ 
https://kavelykilometrikisa.fi/ 
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Pilpassa ulkoillaan la 28.8.2021 

klo 14 - 17
Tervetuloa ulkoilemaan koko perheen voimin Pilpan pihapiiriin! 

Mahdollisuus kokeilla frisbeegolfia, kuntoilla luontokuntosalissa, pelata tuttuja 
lautapelejä pihaversioina ja ampua jättiritsoilla.  

Pihakahvio palvelee. Saatavana kahvia, pullaa ja makkaraa.  
Käteismaksu. Laavut käytössä.  

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Tiedustelut: Kirsi Tuppurainen, ks.tuppurainen(at)gmail.com

Jäsenten Kirppis klo 14 - 17. 

Onko nurkkiisi kertynyt ehjää tavaraa, joka kaipaa uutta omistajaa. Tuo ylimääräi-
set retkeily-, pyöräily- tai melontavarusteet myyntiin tai kierrätykseen. Joku voi 
tarvita juuri sellaisia. Myyjä huolehtii itse myynnistä ja myyntipaikasta.  
Lisätietoja: VesQ, 050 555 3373

Irm
a 

Ik
on

en
Jo

rm
a 

Ik
on

en
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Pilpassa nukutaan yö ulkona  

la 28.8. - su 29.8.2021
Tule mukaan viettämään ikimuistoinen yö ulkona Puijon Ladun kanssa klo 18  

alkaen. Luvassa paljon huikeaa ohjelmaa, arvontoja, retkivinkkejä ym.   
Laavut käytössä.  

Illalla hämärähommia lapsenmielisille.  
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, ks.tuppurainen(at)gmail.com

#nukuyöulkona #suomenlatu #puijonlatu  
 www.puijonlatu.fi  Facebook  Instagram

Irm
a 

Ik
on
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http:// www.puijonlatu.fi
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Puijon Ladun jäsenten retki  
Akumajalle pe 20.8. – su 29.8.2021

Tule viettämään mukavaa viikkoa patikoiden tunturissa tai vain oleilemaan Lapin 
maisemiin. Tukikohtana on Suomen Ladun Akumaja Karigasniemellä, Paistunturin 
erämaa-alueen maisemissa.  
https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut/akumaja.html

Lähtö Kuopiosta perjantaina 20.8.2021 ja paluu Lapista sunnuntaina 29.8.2021.  
Majan varaus on la-la. Meno- ja paluumatkalla väliyöpyminen puolimatkassa.  
 
Sisämajoituspaikkoja on 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. 

Retkeilytoimikunta järjestää tarpeen mukaan opastettuja eri pituisia retkiä  
lähialueelle, myös yön yli patikointiretkiä. Viikko-ohjelma suunnitellaan mukaan 
lähtevien kesken.  
 
Voit osallistua myös vain matkoihin.

Mikäli paikkoja on jäljellä/varaamatta 31.7.2021, ne tulevat jakoon myös lähialueen 
yhdistyksille. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: VesQ, 050 555 3373, vesajussila(at)puijonlatu.fi 

Ilmoittautumiset 31.7.2021 mennessä.

Pilpan perinteiset syystalkoot  
lauantaina 9.10.2021 klo 10 alkaen.  

Varapäivä 16.10.2021. 
Tiedustelut: 040 537 8038

Tervetuloa mukaan!  

Syystalkoot 

https://www.suomenlatu.fi/jasenpalvelut/jasenedut/akumaja.html 
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Puijon Latu   
HALLITUS 2021 

 
Vesa Karhunen 

 puheenjohtaja, Pilpan isäntä, 
040 027 5562   

vesakarhunen(at)puijonlatu.fi 
 

Jari Ojala 
varapuheenjohtaja 

040 715 9216 
jariojala(at)puijonlatu.fi

Vesa Jussila 
050 555 3373 

vesajussila(at)puijonlatu.fi

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 
outinikunen(at)puijonlatu.fi

Vappu Palmu 
vappu(at)palmu.st

Viljo Rautiainen 
varajäsen 

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

Liisa Ruuskanen 
050 4355 798 

liisaruuskanen(at)puijonlatu.fi

Janne Savolainen 
varajäsen 

050 597 1415 
jannesavolainen(at)puijonlatu.fi

TOIMIKUNNAT 2021

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:  
Ensio Holopainen, Lauri Lehtinen,  

Sirpa Manninen, Jari Ojala,  
Juha-Pekka Pohjalainen,  

Tuukka Ronkainen, 
Veikko Saikkonen, Niina Toivanen, 

Kirsi Tuppurainen

Majatoimikunta 
Koollekutsuja: Vesa Karhunen

Muut jäsenet: 

Helena Kajanus, Reijo Kolari,  
Tuula Lehtimäki (Pilpan emäntä), 

Kalevi Markkanen, Pekka Mönkkönen,  
Viljo Rautiainen, Hannu Räsänen,  
Mauri Räsänen, Pauli Tuovinen, 

Timo Tuppurainen 

Melontatoimikunta 
Koollekutsuja: Janne Martikainen 

Muut jäsenet:  
Oiva Huuskonen, Markku Hynninen, 

Paavo Jaakkola, Jouni Palmu,  
Liisa Ruuskanen, Niina Toivanen

Perheliikuntatoimikunta 
Koollekutsuja: Kirsi Tuppurainen 

Muut jäsenet:  
Vesa Karhunen, Paula Korhonen,  

Raili Nokso-Koivisto, Aki Markkanen, 
Vappu Palmu

Tiedotustoimikunta 
Koollekutsuja: Irma Ikonen 

(tiedottaja) 
Muut jäsenet:  

Paavo Jaakkola, Tuija Junnilainen, 
Riitta Karhunen, Tuula Lehtimäki,  

Outi Nikunen, Anuliina Savolainen,  
Janne Savolainen (webmaster)
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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.


